STARTKRIEBELS
Beste ouders, beste leerlingen
In onze eerste nieuwsbrief van het jaar bundelen we nog enkele aandachtspunten
op de start van het nieuwe jaar zo vlot mogelijk te laten verlopen.
Nog 1 keer slapen…
Voelen jullie ook zoveel kriebels in de buik?

Team VBS Desselgem
KALENDER
De leerlingen krijgen de eerste schooldagen een schoolkalender mee. Let wel, via onze
website vinden jullie de meest recente versie. Op onze website vinden jullie ook telkens het
maandelijks menu.

www.vbsdesselgem.be

REFTER
De vrijwel enige van de zware regenbuien die onze fantastische zomer kende, veroorzaakte
heel wat schade aan het klooster. Hierdoor leek het ons echt niet meer verantwoord om
onze refter in het kloostergebouw te gebruiken.
In allerijl hebben we de laatste twee weken onze refter verhuisd naar de leraarskamer.
(De leraarskamer is nu in de zorgklas. En onze zorgklas bevindt zich nu boven de opvang.)
Onze leerlingen zullen op 1 september wegwijs gemaakt worden in onze nieuwe
reftersysteem.
We hopen dat deze oplossing slechts een tijdelijke oplossing moet zijn.
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Ik start aan mijn 6de jaar als directeur en reeds van bij het begin sprak men al over het dossier
van renovatie of vernieuwing van onze refter. Dit ingewikkelde dossier, dat in handen is van
het schoolbestuur, raakt dus heel moeilijk en heel traag vooruit.
Maar we onthouden het belangrijkste: We kunnen vanaf 1 september alle kinderen voorzien
van warme maaltijden op een veel mooiere plek dan voorheen!

ZONNEPANELEN
Je hebt ze misschien al gespot op het dak van blok B; onze zonnepanelen! Met deze
investering in alle scholen van de Wegwijzer hopen we de energiefacturen toch wat in te
dijken.

NIEUW GEZICHT IN DE OPVANG
Op het einde van het schooljaar ging Carine van de opvang met pensioen.
Voortaan zal Febe, samen met Katrien, voor jullie kinderen zorgen in de opvang.
Welkom op onze school, Febe!

TURNEN EN ZWEMMEN
De leerlingen brengen best al op de eerste schooldag hun gymzak mee.
Op donderdag 8 september gaat de eerste zwembeurt door.
OPGELET! Alle klassen gaan op donderdagnamiddag zwemmen. De bus vertrekt om 13u stipt!
Wie over de middag naar huis gaat, zal dus tijdig moeten terug op school zijn!

JAARTHEMA EN EERSTE SCHOOLDAG
Dit jaar gaan we samen op stap binnen het jaarthema “LICHTPUNTJES”
Wij zijn blij om onze grootste lichtpuntjes van het onderwijs, namelijk onze leerlingen,
opnieuw te mogen ontvangen.
Daarom mag iedereen op de eerste schooldag in fluorkleur aantrekken. Dit kan
kledij, een hesje, een fietshelm, een strikje, …
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FIETSERS KANT NIEUWSTRAAT
Net zoals eind vorig jaar, nemen fietsers en voetgangers die niet begeleid zijn door
ouders, de ingang via de Chirokoer. Vanaf 8u is er begeleiding bij het oversteken
aan het zebrapad.
Wie kan, gebruikt bij voorkeur, de verkeersveilige route via de Balling.

HEEL GRAAG TOT OP 1 SEPTEMBER!
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