
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders, 

 

 

De voorbije eerste maanden van het schooljaar waren heel intens.  De leerkrachten hebben 

de voorbije weken hard ingezet op het leren.  In oktober kregen onze kinderen dan ook hun 

eerste rapport mee naar huis.  Hopelijk was het rapport goed en zijn onze 

kinderen gemotiveerd om op deze manier verder te doen.   

 

De scholen zijn na de herfstvakantie overgeschakeld naar code oranje.  

Hierdoor zijn alle uitstappen afgelast voor de komende periode.   

De komende weken proberen we ons maximaal te houden aan de 

opvolging van alle afspraken en maatregelen die de school reeds nam.  Zo kunnen we de 

‘veiligheid’ voor iedereen behouden. 

 

De komende dagen kijken we uit naar het grote kinderfeest.  De Sint liet ons weten dat zijn 

pieten zeker een bezoek brengen aan de schoolvestigingen.   

Sint vertelde hen wel dat ze niet binnen mogen komen maar wel 

aan het schoolhekken, het klasraam of op het dak naar de kinderen 

mogen zwaaien.  We zijn alvast nieuwsgierig!    

 

 

 

Enkele weetjes voor de maand december: 
 

Na de herfstvakantie kwamen volgende nieuwe peuters/kleuters op onze vestigingen binnen: 

WELKOM                      aan:      Yuna,                              Amélie 

                                                                                                          Lilou 

                                                 Yara                      Tara 

                                                               Remus                                            Omer 

                                                Guilian 

                                                                             Lore               Victor                          Abel 

                                                                                             

 

 

 

Hoofdschool: Steenweg 41- 9890 Asper             09/384 40 28 
’t Klein Schoolke - Stationsstraat 69 – 9890 Asper  09/384 49 28 
De Kleutergaard: Gentweg 8 – 9890 Vurste           09/384 49 26 
E-mail : directie.vbasper@sgkruizinga.be 
Website : www.vbsasper.be 



VEEL DANK!   Op donderdag 3 december zullen de chocoladefiguren verdeeld worden 

op de verschillende vestigingen.  We willen iedereen die ons steunde oprecht 

bedanken!  Het doet goed te ervaren dat jullie onze school een warm hart 

toedragen. 

De opbrengst gaat rechtstreeks naar de kinderen en de klaswerking.  Binnen 

‘Techniek en STEM’ kozen we om ‘lego education’ verder aan te kopen voor 

alle kleuters en leerlingen uit de lagere afdeling. 

 

                         

DONKERE DAGEN… doe je fluohesje aan! 

Wie goed zichtbaar en beschermd is, 

is minder kwetsbaar in het verkeer. 

De dagen worden elke dag wat korter.  Dat betekent dat we in deze periode ons beste beentje 

moeten voorzetten om zo zichtbaar mogelijk in het verkeer te verschijnen.  Onze school 

neemt deel aan ‘FLITS’.   

‘FLITS’ wil leerlingen aanmoedigen om ook in de wintermaanden te voet 

of met de fiets naar school te gaan.  Een onaangekondigde flitscontrole is 

motiverend voor leerlingen om te stappen en trappen. 

Wie verdient een octopussticker op zijn kaart:  

• Elke leerling die te voet of met de fiets naar school komt. 

• Elke voetganger of fietser die goed zichtbaar is. (fietsverlichting, 

fluo,….) 

Tijdens de maanden december en januari zullen de leerkrachten enkele controlemomenten 

organiseren.  De controles worden georganiseerd op onverwachte momenten aan de 

schoolpoort.   

In de maand februari sluiten we de Flitscampagne af met een Gekkeschoenendag.  De 

leerlingen mogen dan hun schoenen versieren met linten, lichtjes, …. en hun knotsgekke 

schoenen aantrekken om naar school te komen (verdere mededeling volgt nog). 

 

 

Ouderbevraging vanaf maandag 23 november tot en met vrijdag 18 december: om een 

zicht te krijgen op de kwaliteit van ons onderwijs dat wij aanbieden, is het goed om 

regelmatig met alle betrokkenen eens van gedachten te wisselen.  Daarom willen wij ook 

graag uw mening kennen.   

(website: www.vbsasper.be) 

 

 

Geboeid aan de slag met het jaarthema: klas 6 werkt deze maand rond het jaarthema 

‘buitengewoon, gewoon buiten’.  Zij kozen voor het natuurelement:   

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vbsasper.be/


Op zondag 29 november hebben we de eerste zondag 

van de Advent.   

Juf. Katty zal de komende maandagen in onze 

verschillende bubbels op de hoofdschool met de 

kinderen aandacht hebben voor Advent en Kerstmis. 

 

Kerstmis vieren op school zal dit jaar een beetje anders zijn voor iedereen.  Tijdens de laatste 

week voor de kerstvakantie zullen alle klassen hun eigen kerstfeestje vieren in de klas. 

 

 

Een extra trui: om ‘Covid 19’ buiten onze schoolmuren te houden, zetten we onze 

verwarming een graad lager.  De klasdeuren blijven open en ook de klasramen staan op 

geregelde tijdstippen open.  Daarom vragen we aan de ouders om uw kinderen te voorzien 

van een extra trui.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musical in het schooljaar 2021-2022: de overheidsmaatregelen en de onzekere 

perspectieven doen ons beslissen om onze musical te verplaatsen naar het volgende 

schooljaar.   

De verdere evolutie van ‘Covid 19’ blijft onzekerheid creëren en de mogelijkheid dat we in 

het voorjaar van 2021 een vaccin hebben, zal er hopelijk voor zorgen dat we vanaf het 

schooljaar 2021-2022 terug naar een normaal leven kunnen gaan.  Daar we geen 

bedrijfsbezoeken, zelfstandige ondernemers kunnen aanspreken om onze 

musical te sponsoren, willen we uitkijken naar een ander initiatief voor het 

huidige schooljaar (latere mededeling volgt). 

 

 

Klimaatgezonde speelplaatsen: samen met de medewerkers van het tweejarig 

traject ‘MOS’ hebben we de voorbije weken aan het plan gewerkt om onze 

speelruimtes klimaatvriendelijker te maken.  Voor de komende periode in het 

schooljaar hebben we een actieplan opgemaakt voor de 3 vestigingen.   

 

Op het tuingedeelte van de hoofdschool komt een speelreliëf met amfitheater om 

buitenles /toneelvoorstellingen/vertelmomenten….te geven.   

We voorzien op de looppiste, in het tuingedeelte, een tunnel gemaakt met inheemse planten. 

Op de wijkafdeling ’t klein schoolke planten we enkele bomen die schaduw geven aan de 

zandbak.  De zandbak krijgt ook een andere plaats.  In het grasgedeelte bouwen we de 

buitenkeuken uit.  

 

 

 

 

 

 



Op de wijkafdeling de kleutergaard voorzien we de uitbouw van een buitenkeuken, het 

planten van eetbare bessensoorten in de grote bloembakken en de uitbreiding van het 

aardoppervlak rond de fruitboom. 

 

We ontvangen van ‘Cera’ een financiële ruggesteun van  

€ 2000 voor de uitvoering van het speelreliëf met het amfitheater.  

Cera ondersteunt projecten binnen de eigen regio.  Ons 

ingediende project was bij ‘Cera’ bij de gelukkigen waarvoor heel 

veel dank. 

Deze eerste plannen zijn de uitwerking van een hele reeks aanpassingen aan onze 

buitenspeelruimtes.  De komende schooljaren blijven we verder werken aan dit project. 

 

 

De maandelijkse menu kan je eveneens zien via de website van de school  

(www.vbsasper.be). 

 

Datum X    Hoofdschotel 

30/11/2020   tomatensoep provencaalse kippereepjes-erwtjes -gekookte aardappel 

1/12/2020   preisoep balletjes grand-mére - gestoofde worteltjes - natuur aardappelen 

3/12/2020   pompoensoep bloemkool kaasburger - gestoofde worteltjes - natuur aardappelen 

4/12/2020   kervelsoep spaghetti bolognaise 

        

7/12/2020   groentensoep kipfilet - erwten en worteltjes - kruidenaardappelen 

8/12/2020   knolseldersoep hoeveburger - boontjes - natuur aardappelen 

10/12/2020   erwtensoep végé stoofpotje  - perzikken - natuur aardappelen 

11/12/2020   wortelsoep visrolletjes hollandaise saus - spinazie i/d room - puree 

        

14/12/2020   aspergesoep gevogeltedonut - rode kool - gebakken aardappel 

15/12/2020   kippenvelouté stoofpotje mini balletjes & kebab - groentenrijst 

17/12/2020   courgettesoep quinoa balletjes met wortel - gestoofde prei - puree 

18/12/2020   tomatengroentensoep kerstburger - appelmoes - gebakken aardappel 

    

http://allergenen.sho-horeca.nl/kaart/199  

 

Door onvoorziene omstandigheden kan de menu gewijzigd worden 

Door de aanwezigheid van allergenen in ons bedrijf, zijn ongewenste sporen van allergenen in de levensmiddelen nooit volledig uit te sluiten 

 

http://www.vbsasper.be/
http://allergenen.sho-horeca.nl/kaart/199

