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Beste ouders,

Ondertussen zijn we aangekomen in de lente en laten we de winterdagen achter ons. Nu
worden we wakker, horen we de vogeltjes fluiten, zien we de bloemen bloeien en de zon die
ons stilaan meer warmte en licht brengt. Het geeft ons energie en een nieuw leven waar we
al zolang naar uitkijken!
We moeten met zijn allen nog een tijdje voorzichtig blijven!
Maar laten we samen hopen dat onze toekomst er eentje zal zijn met meer vrijheid, liefde en
warmte en vooral een goede gezondheid voor ieder van ons.

Ondanks een verwarrende mediacommunicatie en een vervroegde paasvakantie gonst het in
de school van activiteiten, acties en initiatieven. Via onze nieuwsbrief geven we maandelijks
een kort overzicht van foto’s, verslagjes uit het klasleven en laten we jullie toch een beetje
binnenkijken in het boeiende schoolleven.
DANK U WEL!
LENTEWANDELING EN TAKE AWAY WAS
EEN HEEL GROOT SUCCES!
Dankzij jullie, ouders, grootouders, familie, kinderen,
vrienden, kennissen en de grote inzet van de leerkrachten,
oudercomité was deze actie een groot succes. We hadden
305 wandelaars en 295 takeaway-pakketten.
Heel oprecht bedankt voor jullie grote steun.

Na de paasvakantie verwelkomen we op maandag 19 april enkele nieuwe peuters op onze
vestigingen.
We hopen dat de kinderen en de nieuwe ouders zich vlug thuis
voelen bij de
klasjuf. De kleuterafdelingen groeien dermate aan en we zullen
dit
schooljaar nog de 100ste kleuter inschrijven. We houden jullie op
de hoogte
wie dit wordt.

Nieuws uit onze klassen
Tokke-tokke-tei, kokerellen met een ei (bij de vlinders en de bijen)
De kleuterklassen uit de hoofdschool waren helemaal in de ban van koken tijdens het
belangstellingspunt ‘eieren’ naar aanleiding van Pasen. Om de eitjes goed te kunnen
waarnemen moesten we natuurlijk ook verschillende bereidingen van eitjes proeven in een
klein groepje. Er was een kookbubbel in onze klasbubbel! Voor we begonnen kokerellen
moest iedereen zijn handen grondig wassen. Daarna kreeg ieder kind twee eitjes, een eigen
kommetje en eigen bestek. Aangezien we nog zoveel eitjes over hadden, hebben we op
vrijdag 26 maart van de overige eitjes eiersalade gemaakt. Dat was smullen zeg!

THEMA De kip en de haan!
Bij de jongste kleuters werkten we het thema ‘Kippen – hanen en kuikens’ uit in de klas.
We zagen dat er in het nieuwe kippenhok op onze school enkele mooie kippetjes en zelfs een
haan waren bijgekomen (ook cavia’s)! Dat was de start van het nieuwe thema.. 2 weken lang
konden we de kippen verzorgen en eten geven en mochten we ook elke keer kijken of er die
dag een eitje in het kippenhok lag.
Wat een super leuk thema blijkt het te zijn!! We schilderden kippen, maakten een
paasmandje in de vorm van een kip. We mochten experimenteren
met eierschalen, eitjes tekenen en vingerschilderen. We speelden
met maïs in de ontdektafel en er kwam een mini-kippenhok in ons
huishoekje. We hadden ook het geluk om een bende toffe kuikentjes
op bezoek te krijgen in onze klas! We mochten zelfs bouwen met
eierdozen!
Natuurlijk mocht het proeven van enkele lekkere eierbereidingen
niet ontbreken en proefden we van hardgekookte eitjes en roereitjes!
MMM.. super lekker!

KDOOS- speldoos
Normaal gezien mag het zesde leerjaar op bezoek gaan naar enkele middelbare scholen om al
eens te gaan proeven van de sfeer. Door een u wel gekende reden kon dit jammer genoeg niet
doorgaan. Maar… wij kregen een waardig alternatief in de klas: de KDOOS- speldoos! Aan
de hand van een groot bordspel gingen we op pad naar het secundair onderwijs. Vragen,
filmpjes en doe-opdrachten zorgden voor een namiddag vol plezier! Of we veel bijgeleerd
hebben? Wees maar zeker! Ook de ouders kunnen meegenieten van het spel.

De KDOOS-speldoos blijft nog tot eind juni bij ons in de klas en mag uitgeleend worden.

Actie Broederlijk Delen:
Deelname aan “Broederlijk Delen 2021, Delen is broodnodig”.
Maandag 15 maart hadden we een ontmoetingsmoment per bubbel omtrent de campagne.
De kinderen maakten kennismaken met Christopher, een lager schoolkind, dat in Congo
leeft.
Aan de kinderen werd uitgelegd welk steentje we konden bijdragen voor dit project.
• We kozen voor ‘de deelkast’. De deelkast werd voorgesteld en was tevens het
symbool van de campagne. Met dit symbool wilden we vooral het delen visueel en
tastbaar maken voor de kinderen. Er kon speelgoed, boeken, knutselmateriaal,
conserven, … gedeeld worden.
Leerlingen werden zo gestimuleerd om meer met elkaar te delen.

Het deelkastje laten we na de paasvakantie staan aan het schoolhekken, los van de voorbije
campagne. Daar we van de kinderen een sterke betrokkenheid zien om te delen met elkaar,
willen we dit nog even aanmoedigen. Kinderen die iets willen delen, mogen nog steeds het
speelgoed in het deelkastje plaatsen. Wie iets uit de kast neemt hoeft daarom niets terug te
geven.

Zoals de traditie het wil, gingen we ook dit jaar aan de slag met klei, stof, verf, ijzerdraad,
parels en wol om aan de meet een eigen poppenkastpop tevoorschijn te toveren.
Op de maat van zelfgekozen beats van Youtube werd onze klas een heus atelier. Het vijfde
leerjaar bleek bijzonder creatief en slaagde erin om prachtige exemplaren te ontwerpen.
Nadien werden er in groep passende dialogen en verhalen bedacht om de popjes tot leven te
laten komen. Er mocht niet veel genoteerd worden, zodat er veel ruimte overbleef voor
improvisatie tijdens het spelen zelf !
Na enkele oefensessies voor de eigen klas, was de tijd dan eindelijk rijp om de voorstellingen
aan andere klassen te tonen.
‘Bubbelgewijs’ en ‘Covidproof’ werden de andere klasjes uitgenodigd om mee te genieten
van onze fraaie voorstellingen. We zorgden voor heel wat gelach en fonkelende oogjes bij de
toeschouwers. Dit bleek voor ons een teken van geslaagd werk !!

Weetjes voor de maand april/mei:

Data eerste communie en vormsel: de data voor de eerste communie en het vormsel
werden gewijzigd. De eerste communie in Asper zal doorgaan op zaterdag 18 september
en het vormsel gaat door op zaterdag 25 september in Asper.

Davidsfondsactie: het Davidsfonds lanceerde dit schooljaar een actie om boeken te
schenken aan de school. De boeken zullen ons in de maand april/mei geleverd worden door
dhr. Gery Lermytte. We willen vooral het Davidsfonds bedanken voor hun gift.

Bosklassen of avonturenweek: tot op heden is er geen zekerheid of de bosklassen dit
schooljaar mogen doorgaan. Het onderwijsoverleg van 8 april is uitgesteld en we wachten
op een duidelijk antwoord. Indien de bosklassen van maandag 7 juni tot en met vrijdag 11
juni niet mogen doorgaan voorzien we een leuke avonturenweek van dinsdag 8 juni tot en
met vrijdag 11 juni voor de leerlingen van de 3de graad. Juf. Veerle, meester Tommy en
juf. Elien zijn reeds een aantal activiteiten aan het voorbereiden. Verdere info volgt later.
Eéndaagse uitstap voor de leerlingen van de 2de graad: de klasgroepen die vorig
schooljaar niet op zeeklas konden gaan, zullen een 1-daagse uitstap maken in de loop van de
maand mei/juni. Juf. Katty en juf. Mieke zijn aan het bekijken wat de mogelijkheden zijn.
De uitstap zal dan begeleid worden door deze 2 juffen. (de kinderen die vorig jaar in het 3de
en 4de leerjaar zaten). Verdere info volgt later.

Beslissingen genomen vanuit de leerlingenraad:
Op de leerlingenraad van maart werd gevraagd om éénmaal per week, naast de warme
maaltijden, een broodjesmaaltijd te voorzien. Na de
paasvakantie starten we met de mogelijkheid tot
broodjesmaaltijd (keuze uit kaas, hesp en préparé met
groenten) voor iedereen op vrijdagmiddag.
Wie wil kan een broodjesmaaltijd bestellen via het invuldocument die u nu maandag
19 april voor de eerste maal ontvangt in de schoolagenda. Bestellingen kunnen steeds tot de
dinsdagavond. Per maand zal een bestellijstje opgemaakt worden om de kinderen de
mogelijkheid te geven om op vrijdagmiddag een broodjesmaaltijd te nuttigen.
De kostprijs voor een broodje met beleg en groenten is 3,50 euro.
Dit kan ook voor de kleutervestigingen.

Expleutermoment:
Ook dit schooljaar wordt er ge-“expleuterd”: een samentrekking van de woorden
‘exploreren’ en ‘exkleuter’.
De oudste kleutergroep gaat ruilen met het eerste leerjaar van juf Barbara. De kinderen uit
het eerste leerjaar gaan nog even terug naar hun kleuterjuf.
Door Covid 19 zijn we verplicht om de expleutermomenten per
bubbel te organiseren of op de eigen kleutervestigingen.
Voor de oudste kleutergroep uit de hoofdschool gaat het
expleutermoment door op donderdagnamiddag 22 april.
Voor de oudste kleutergroep uit ’t Klein Schoolke gaat het
expleutermoment door op maandagnamiddag 26 april. Juf. Barbara zal een bezoek aan de
kleuterafdeling brengen.
Voor de oudste kleutergroep uit De Kleutergaard gaat het expleutermoment door op
vrijdagnamiddag 30 april. Juf. Barbara zal een bezoek aan de kleuterafdeling brengen.

Op maandag 3 mei krijgen de 3 vestigingen bezoek van de
schoolfotograaf.

Verkeersopvoeding met politie: de verkeerslessen onder begeleiding van de politie voor de
leerlingen van de 2de en 3de graad gaan door op donderdag 6 mei.

Zwemmen voor alle leerlingen van de lagere afdeling is voorzien op maandagnamiddag
10 mei en de laatste zwembeurt is voorzien op maandagnamiddag 31 mei. Het bad is
gereserveerd voor onze school zodat we in onze bubbels gebruik kunnen maken van het
complex.

Op woensdag 12 mei hebben we een derde pedagogische studiedag (vrijaf voor de
kinderen). Het schepencollege van Gavere besliste om de organisatie van
BuitenschoolseKinderOpvang op pedagogische studiedagen en lokale verlofdagen minstens
op te schorten tot aan de zomervakantie.
Dit in het kader van de coronamaatregelen.

Donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei: Hemelvaartsdag en vrijaf voor iedereen.

CLB zitdag: op deze dag kunnen ouders met de zorgcoördinator juf. Vanessa en het CLB
een overleg aanvragen.
Op de volgende dag is het CLB aanwezig op onze school (hoofdschool)
van 9.00u tot 12.00u: donderdag 20 mei.
Email zorgjuf: vanessa.speybroeck@sgkruizinga.be.

Maandag 24 mei: Pinkstermaandag en vrijaf voor iedereen.

De maandelijkse menu kan je eveneens zien via de website van de school
(www.vbsasper.be).

19/04/2021

broccolisoep

kippestoverij - worteltjes - kruiden aardappelen

groentesoep

macaroni met ham in een smeuige kaassaus

22/04/2021

butternutpompoensoep

balletjes in tomatensaus - princesseboontjes - aardappelen

23/04/2021

uienvelouté

kipfilet currysausje - groentenrijst

20/04/2021

v

broodjesmaaltijd keuze uit: hesp of kaas of prepare met groenten

26/04/2021

v

tomatengroentesoep

hongaarse goulash - gestoofde erwtjes - gekookte aardappelen

27/04/2021

knolseldersoep

cordon bleu - gestoofde prei - pureeaardappelen

29/04/2021

groene aspergesoep

végé lasagne

30/04/2021

bloemkoolsoep

rundshamburger ajuinsaus - groene kool - spek-aardappelen
broodjesmaaltijd keuze uit: hesp of kaas of prepare met groenten

Vriendelijke groeten,
Vanessa Speybroeck/Jan Goethals

