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VLIEGWERK! 
Beste ouders, beste leerlingen 

 

De afgelopen weken vlogen we er met de hele school weer ten volle in! De 

zonnestralen van de afgelopen weken brachten nieuwe energie na de donkere 

coronawinter. De bekende zegswijze; “de tijd gaat snel, gebruik hem wel”, pasten 

we de laatste tijd meer dan 100% toe; 

We maakten de overstap van onze leerlingvolgsysteem naar het programma 

Scoodle, we zijn volop bezig met de organisatie van en de opnames voor ons 

schoolfeest, we dachten na over en voerden reeds enkele stappen uit in onze 

speelplaatsvernieuwing, we mochten heel wat nieuwe leerlingen en hun ouders 

rondleiden én inschrijven, we maakten nieuwe rapporten op, gingen op schoolreis 

en sportklassen, volgend workshops, … en er waren uiteraard ook de lessen, want 

elke dag leren onze kinderen zoveel bij!  

Hebben jullie ook al gemerkt hoe onze leerlingen gegroeid en gebloeid zijn sinds het 

begin van het schooljaar? 

Team VBS Desselgem 

KALENDER 

Maandag 4 april tot en met maandag 18 april – Paasvakantie + Paasmaandag 

Het 3de trimester start op dinsdag 19 april 

Maandag 25 april t.e.m. vrijdag 29 april - sportklassen L1 en L2 

Zondag 1 mei – SCHOOLFEEST Meer info via mail en brief 

Donderdag 5 mei – schoolreis L1 en L2 

Zaterdag 7 mei – loopwedstrijd Dwars door Desselgem 

Donderdag 12 mei – schoolreis L3 en L4 

Vrijdag 13 mei – pedagogische studiedag 

Zaterdag 21 mei – Vormsel L6 

Dinsdag 24 mei – schoolreis L5 en L6 

Woensdag 25 mei – geen school: facultatieve verlofdag 

Donderdag en vrijdag 26 en 27 mei – geen school – OLH Hemelvaart 

Zaterdag 4 juni – Eerste communie L1 
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L4 ALS TUINARCHITECTEN AAN DE SLAG  

Donderdag 17 februari kregen we bezoek van de 

schepen van jeugd. 

Hij vertelde ons dat het park “De Mote” volledig 

wordt heraangelegd. Er wordt bij het ontwerp van 

het parkplan rekening gehouden met de spelende 

jeugd. Er zijn heel wat plaatsjes voorzien voor 

speeltoestellen. 

Alleen… er zijn teveel toestellen te koop en niet 

genoeg beschikbare plaatsen 

Daarom kregen wij de kans om, met alle 

leerlingen van onze klas, deze toestellen te mogen 

kiezen. 

Wat was dat een verrassing! 

We kregen een blad met een 10-tal foto’s van 

speeltoestellen. We mochten er elk onze top 5 op 

aanduiden. Daarna werden de stemmen per 

toestel geteld. De 5 speeltoestellen met de 

meeste stemmen wonnen. 

We mochten dan per groepje plaatsnemen rond 

een plan. We kregen de 5 foto’s van de 

gewonnen toestellen en mochten kiezen waar we 

deze wilden zetten op de plattegrond van de 

Mote.  

Samenwerken, overleggen, discussiëren, 

herplaatsen... 

Ook moesten we kunnen uitleggen waarom we deze plaatsen goed vonden voor 

het gekozen toestel. Er werd ons beloofd dat met onze inbreng heel wat rekening 

gehouden zal worden. 

We krijgen een mooi park met veel speelgelegenheden maar het zal iedereen en 

dus ook onze verantwoordelijkheid zijn om er goed voor te zorgen. 

                                 Door juf Veerle 

 

 



 

schoolflits 9 schooljaar 2021-2022  - 31 maart 2022                                          

 

L3 ZORGT VOOR PLANTEN OP DE SPEELPLAATS 

Op onze speelplaats staan sinds kort 4 nieuwe 

zitbanken met bloembakken aan de zijkant. Op 

een zonnige vrijdagnamiddag plantten de 

leerlingen van L3 samen met ‘groene vingers’-

juffen Patricia en Tine heel wat mooie bloemen 

en struiken. 

En nu maar 

hopen dat 

die kleine, 

kleine 

kleutertjes 

al die 

bloemetjes 

laten staan. 

       

 

 

 

 

 

NIEUWS UIT HET KINDERPARLEMENT 

– TREFBALTORNOOI 

De afgelopen 2 weken organiseerde het 

kinderparlement een trefbaltornooi voor alle klassen van 

het lager. Elk team speelt sterk en ook het enthousiasme 

van de supporters is aanstekelijk. 

 We kijken uit naar de halve finales en de finale na de Paasvakantie. 
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NIEUW LOKAAL VOOR L4  

Klas 4 verhuist na de Paasvakantie van lokaal. Je kan juf Veerle en haar leerlingen 

vanaf dan vinden op de bovenverdieping van blok C.  

 

WELKOM OP ONZE SCHOOL, JUF FRIEDEL  

Sinds deze week werd Friedel Desseyn aangesteld als extra 

kinderverzorgster in de instaplestijden van het kleuter. Zij zal voornamelijk 

meehelpen in de peuter – en eerste kleuterklas 

Welkom in ons team! 

L6: EXCURSIE NAAR BRUSSEL  

Op de eerste 

dag van de 

lente ging klas 6 

op schoolreis 

naar Brussel.  

 

Onder een stralende zon verkenden ze onze 

hoofdstad. Ze kregen onder andere een 

rondleiding in het Brussels Parlement en 

deden een zoektocht in de binnenstad.  

 

 

FEEST! 

Komen jullie ook naar ons schoolfeest op 1 mei? 

Inschrijven voor de wandeltocht met virtuele optredens kan via deze link: 

https://forms.office.com/r/r4iTcr7sd3 

Of spring je liever zonder wandelen eens binnen in ons sprookjescafé? 

Dat kan doorlopend tussen 10u en 17u. 

We verwelkomen jullie graag!  

https://forms.office.com/r/r4iTcr7sd3
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INSCHRIJVINGEN SCHOOLJAAR 2022-2023 

De rondleidingen en inschrijvingen voor volgend schooljaar draaien op volle toeren! 

Bedankt om als ouders zoveel positieve reclame voor onze school te maken. Het 

doet ons deugd te horen dat jullie zo achter onze school staan en dit ook aan 

nieuwe ouders vertellen. Dikke merci voor jullie blijvend vertrouwen!  

 

DANKUWEL OUDERRAAD!!! 

Onze ouderraad mocht bijna 700 (!) emmertjes wafels verkopen.  

Hebben de wafeltjes jullie ook al zo gesmaakt?  

De ouderraad sponsorde dit jaar al het spelmateriaal voor het speelpaleis en de 

nieuwe voetbaldoeltjes op de speelplaats.  

Zij helpen onder andere ook elk jaar de paashaas. 

Intussen leggen ze een mooi spaarpotje aan voor de toekomst.  

Dit is enkel mogelijk door de inzet van onze leden van de ouderraad en jullie 

enthousiaste deelname aan hun acties!  

 

NIEUWE LAY-OUT RAPPORTEN 

Door onze overstap naar het nieuwe leerlingenvolgsysteem kregen ook onze 

rapporten een nieuwe look.  

De verrekening van de punten en de gewichten per vak blijven dezelfde als 

voorheen. Momenteel is het nog niet mogelijk om in het nieuwe systeem 

klasgemiddelden toe te voegen op de rapporten, daarom staan deze er nu niet op.  
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SPORTKLASSEN L3, L4, L5 

Sporten en leren, een ideale combinatie! 

Onze leerlingen mochten de afgelopen week 

al heel wat sporten ontdekken en ook alle 

gewone lessen worden gekaderd binnen het 

sportthema.  

Een hele toffe afsluiter van het tweede 

trimester! 

 

 

 

  


