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POSITIEF! 
Beste ouders, beste leerlingen 

 

In deze laatste donkere dagen van de winter, na enkele heftige C-weken, willen we 

jullie een schoolflits schenken met enkel berichten die een glimlach op ieders gezicht 

toveren. 

Geniet ervan!  

Team VBS Desselgem 

KALENDER 

Vrijdag 11 februari: pedagogische studiedag 

De opvang is open. Inschrijven kan in de opvang bij Katrien. 

Donderdag 17 februari: dikke truiendag 

We zetten de verwarming een graadje lager en organiseren die dag acties om ons 

klimaatbewustzijn te verhogen. 

Vrijdag 25 februari: CARNAVAL 

Wie thuis geen kostuum heeft, kan er zeker eentje gebruiken uit onze grote 

verkleedkoffer. 

Maandag 28 februari t.e.m. vrijdag 4 maart: krokusvakantie  

 

K1: thema ziek zijn 

Onze jongste kleuters spelen en leren als volleerde verpleegsters en dokters tijdens 

het thema “ziek zijn”. 

 

 



 

schoolflits 8 schooljaar 2021-2022  - 7 februari 2022                                          

 

 

L3: NA DE INSPANNING, VOLGT DE 

ONTSPANNING  

L3 hield een woordenrace om de herhaling van de 

zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden te oefenen.  

Na alle proeven werd de klas even anders ingedeeld. 

De leerlingen uit L3 

mochten knutselen, filmpjes 

kiezen en er werd zelfs een 

heuse dansvloer in de klas 

gemaakt! Het is een gezellige 

bende, onze leerlingen van L3 

 

 

 

 

KLASGESPREKKEN UIT K2  
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NIEUWS UIT HET KINDERPARLEMENT 

 

 

TOT ZIENS, JUF CARINE!  

Op woensdag 26 januari zwaaiden we samen juf 

Carine uit. Ze is met pensioen sinds 1 februari.  

We ontvingen haar met een erehaag van alle 

leerlingen op de speelplaats. Daarna 

trok juf Carine naar alle klassen waar 

ze telkens verrast werd met een gedichtje dat typerend is voor haar. Juf 

Carine genoot met volle teugen! Op het einde kreeg ze een mooie doos 

met alle gedichtjes en foto’s van alle klassen en de collega’s. 

Het ga je goed, juf Carine. Geniet van jouw pensioen! 
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WELKOM OP ONZE SCHOOL, JUF AMBER  

Op 1 februari mochten we een nieuw personeelslid 

verwelkomen in ons team, juf Amber Vanryckeghem. 

Juf Amber zal in verschillende klassen ondersteuning geven.  

Van harte welkom op onze school, juf Amber! 

 

L6: MOOIE HERINNERINGEN 

Afscheid van juf Carine 

Na heel veel jaren werken bij ons op school is juf Carine nu 

met pensioen. Ze was jarenlang de juf van het tweede 

leerjaar. Wat hebben we mooie herinneringen aan haar;  

Ze las elke vrijdagnamiddag voor uit het boek “Pluk van 

de Petteflet.  

In haar klas was een verkleedkoffer. Daarin konden we kleren vinden voor toneeltjes 

en rollenspelen.  

De maal – en deeltafels leren vonden we niet saai. 

Juf Carine gebruikte noten om het ons aan te 

leren. En oefenen deden we met de turbokever.  

Rekenen en schrijven in open lucht, dat kon bij 

haar. 

Ze kende goed de kinderen uit de klas, elk met 

wat ze goed of minder goed konden. Ze was 

bezorgd en wilde dat iedereen “mee” was.  

 

Dat ze nu maar geniet van haar pensioen, want dat heeft ze echt verdiend! 

Groeten van de leerlingen van klas 6 en juf Lut. 
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L5 gaat internationaal 

In klas 5 zijn we begonnen met een heel leuk 

thema van wereldoriëntatie; “ De Europese 

Unie”.  

We leren welke landen er bij de EU horen, wat 

hun hoofdstad is en waar de landen liggen op de kaart van 

Europa. We zullen ook leren wat de EU allemaal doet. 

Binnenkort stellen we per 2 een land voor aan onze klasgenoten 

met behulp van een zelfgemaakte powerpoint. In de klas hebben 

we ook een leuk infohoekje met spulletjes uit enkele EU-landen. 

Vele groetjes van klas 5!       

 

PROEVERTJES VAN L2  

 

 

In ons nieuwe thema taal leren we 

over proevertjes en proefjes. 

 

Een proef is een beproeving. Dat is 

iets moeilijks doen! Ga in het donker 

lezen of geef een vis een zoen. 

 

Een proef is ook een proevertje. Een 

proevertjes is eten. De kok heeft het 

gemaakt. En vond je tong het 

lekker, dan zeg je: 't heeft 

gesmaakt! 

 

Een proef kan ook in 't labo. Dat 

heet 'experiment.' Je leert iets over 

stoffen of vindt iets onbekend. 

 

Wij gingen zelf ook aan de slag, dat 

was heel erg fijn. 

We leerden over zinken en drijven. 

Volop experimenteren, het kon niet 

leuker zijn! 

 

Geniet maar mee, 

Groetjes van klas 2 
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Jules is ziek 

Ook Jules de klaspop is ziek… Hij heeft allemaal 

rode stipjes! 

Gelukkig is er het medisch team van de 

peuterklas om Jules goed te verzorgen.  

En Jules… die moet gelukkig niet in quarantaine! 

 

K3 op de Noordpool en Zuidpool  
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LETTERFEEST IN L1 

Hopsakee, in het eerste leerjaar kennen we nu alle letters! 

Tijdens het letterfeest waren er spelletjes en leescircuit. Ook de 

klasbibliotheek is nu officieel geopend.  

 

 

 

 

  


