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ACTIEPUNT MILIEU  

ONZE SCHOOL HEEFT EEN 
HART VOOR HET MILIEU ! 

Winter : buiten is het koud, bin-
nen houden we het gezellig 
warm ! Deurtjes sluiten, zo hou-
den we de koude buiten … We 
verspillen niet nutteloos elektri-
citeit !  

TIJDENS DE SPEELTIJD : Lich-
ten uit en verwarming uit ! RA-
MEN open. We zorgen voor eigen 
energie = we kleden ons warm. 

ORDE EN NETHEID  

Kleren horen aan de kapstok. Niet 
op de grond ! 

ACTIEPUNT VERKEER  

Opgelet op de weg ! ‘s Morgens 
is het nog donker wanneer ik 
naar school ga, ook na school is 
het vroeg donker = FLUO AAN !  

ACTIEPUNT SOCIALE VAAR-
DIGHEDEN : 

KANSEN GEVEN 

GRENZEN VERLEGGEN 

ACTIEPUNT LEREN LEREN  

OPGERUIMD STAAT NET-
JES ! 

 We dragen zorg van 
ons schoolgerief en 
onze kledij  

 Andermans gerief 
laten we met rust. 

 Lessenaar en 
schooltas houden 
we ordelijk !  

 Onze schooltas : 
Wat in ? Wat uit ?  

 

Vr i je  Bas isschool  Hundelgem’B loesem’  

In dit nummer: 

Nieuwjaar 1 

Maandpuntjes 2 

Activiteiten  3 

Info  
 

4 

Warmste schoolcafé  5 

Kindercarnaval  6 

Maandkalender 7 

Beste ouders en kinderen, de kerstvakantie 
is voorbij, het nieuwe jaar deed zijn intre-
de, het tweede trimester gaat van start. 
We wensen onze leerlingen mooie schoolda-
gen, omringd met goede zorgen in een lief-
devolle klas– en schoolsfeer. WE GAAN ER 
SAMEN VOOR ! 

    JANUARI 2023 
Vonkjes van klein 
geluk  
We wensen je …  
Licht, elke dag 
een ‘hoop-je’.  
Sprankels die je 
doen schitteren.  
Vonkjes van klein 
geluk, die de don-
kere dagen oplich-
ten.  
Warmte, elke dag 
een ‘steun-tje’.  
Vuur in jezelf dat 
blijft gloeien.  
Graag zien met de 
glimlach.  
Maak er iets za-
ligs van!  

Ik geef kansen aan ande-
ren. Het zit vaak in kleine 
dingen.  

Ik luister naar een ander, 
misschien heeft mijn klas-
genoot een goed idee en le-
ren we van mekaar.  

Ik geloof dat een ander ook 
talenten heeft en ik kan le-
ren van hem of haar.  

Ik durf tegen mezelf en 
een ander te zeggen : hé ! 
Probeer het maar want pro-
beren is leren.  



 

 

 

ZWEMBAD BRAKEL GESLOTEN TIJDENS DE MAAN-
DEN JANUARI EN FEBRUARI.  

ZWEMLESSEN WORDEN TIJDELIJK VERVANGEN 
DOOR LESSEN BEWEGINGSOPVOEDING (TELKENS 1 
LESTIJD PER KLAS)  

PEDAGOGISCHE STUDIEDAG = VRIJAF 
VOOR ONZE KINDEREN  

Op WOENSDAG 25 januari  is er STUDIE-
DAG VOOR ONZE LEERKRACHTEN.  Onze 
kinderen hebben VRIJAF.  

Het thema van deze studiedag voor leer-
krachten is ‘Evalueren—Rapporteren’.  

NOTEREN JULLIE DEZE VRIJE WOENS-
DAG VOOR DE KINDEREN ? Op woensdag 
25 januari GEEN SCHOOL DUS VOOR DE 
KINDEREN ! 

TUSSEN 4 VUREN-TORNOOI  

Op woensdag 11 januari kunnen de kin-
deren van het 3de en 4de leerjaar 
deelnemen aan de interscholenwed-
strijd ’Tussen 4 vuren’ . De wedstrijd 
gaat door in de namiddag. Supporters 
zijn steeds welkom !  

SPORTHAL TIJDENS DE MAAND JANUARI    

Dinsdag 10 januari : lj 3 en lj 4 

Dinsdag 17 januari : geen sporthal  

Dinsdag 24 januari : lj 5 en lj 6 

Dinsdag 31 januari :  lj 1 en lj 2  
BEWEGINGSOPVOEDING op MAANDAG TIJDENS 
DE MAAND JANUARI  

Maandag 9 januari : Lj 1 en Lj 2  

Maandag 16 januari : Lj 5 en Lj 6  

Maandag 23 januari : Lj 3 en Lj 4  

Maandag 30 januari : Lj 1 en Lj 2 

DOPJES VERZAMELEN  

Wij verzamelen allerlei draai-
dopjes (zowel van glazen als 
plastieken flessen, bokalen,…) 

Deze dopjes gaan naar een vereniging voor 
BLINDE GELEIDE HONDEN.  

BRENG JULLIE DOPJES MEE ! Wij maken er 
andere mensen gelukkig mee !  

BATTERIJEN VERZAMELEN we 
ook nog steeds. Met de verza-
melde batterijen kunnen we di-
dactisch materiaal krijgen voor 
onze klassen.  Batterijen sparen 
loont dus zeker de moeite ! 
Breng ze maar mee ! Enkel huishoudbatterijen 
zijn van toepassing.  

OUDERCONTACTEN  

DONDERDAG 2 FEBRUARI : OUDERCONTACT VOOR 
OUDERS LAGERE SCHOOL  

De uitnodiging en mogelijkheid tot inschrijven volgen 
zeer binnenkort.  

KINDERCARNAVAL  

Op zaterdag 4 februari is er  kindercarnaval, 
georganiseerd door ‘t Wijmenierke. Een leuke 
namiddag voor klein en groot.   

Het kindercarnaval start met een stoet door de 
straten van Hundelgem. Onderweg is er lekkers 
voor klein en groot.  

Na de stoet is er nog  feest in de zaal van onze 
school.  

Iedereen wel-
kom vanaf 
13.30 uur.  

 

OOK IN 2023 IS 
DIT EEN BE-
LANGRIJKE 
BOODSCHAP IN 
DE KLAS EN OP 
DE SPEELPLAATS  



INFOAVOND STUDIEKEUZE SECUNDAIR  
 

Op naar het secundair… Voor ouders van onze zesde-
jaars en voor de leerlingen zelf, vaak een moeilijke 
keuze. Welke richting ? Welke school ? Om jullie op weg te helpen en de verschillende studierichtingen aan jullie 
voor te stellen nodigt het VCLB jullie uit op de infoavond rond ‘studiekeuze’ 

VCLB organiseert enkele infomomenten ‘Op stap naar het secundair onderwijs’ waarbij volgende items aan 
bod komen:  

o Het keuzeproces  

o De structuur van het Secundair Onderwijs  

o Onderwijskiezer  

U kan zich inschrijven voor onderstaande infomomenten. Fysieke infosessies zijn beperkt in aantal deelne-
mers. VCLB voorziet ook een online infomoment waarbij het aantal deelnemers onbeperkt is.  

o Woensdag 11/01/2023 om 19u in de Volkszaal van het Stadhuis in Oudenaarde  

o Dinsdag 17/01/2023 om 19u in zaal Steenoven te Herzele - Kerkkouter 40  

o Woensdag 18/01/2023 om 19u ONLINE Infosessie  

o Donderdag 16/02/2023 om 16u of 18u Nederlandstalig of Franstalig (+ aansluitend scholenbeurs ism 
Saamo) in de Ververij te Ronse, Wolvestraat 37 !!!  

Belangrijk hierbij is om in te schrijven door te klikken op onderstaande inschrijflink :  

https://forms.office.com/e/eU1gpf4YN3  

De infoavond is zeker aan te raden.  

Na de herfstvakantie stapten Dré en Sem het peuterklasje al in.  
Na de kerstvakantie verwelkomen we Iyoram, zusje van Ruftaliem en Finhas, in de  
peuterklas bij juf Tanja. 
Ook welkom aan Anouk, derde kleuterklas en August, eerste kleuterklas.   
We wensen hen allen een fijne tijd toe op onze school.  

WARMSTE WINTERCAFE   

Op vrijdag 27 januari organiseren we ons warmst winter-
café op school.  

We toveren de zaal om in een gezellig café, waar jullie 
kunnen samenzitten voor een babbel, met heerlijke wa-
fels, soep, chocomelk, een lekker biertje of een fris-
drank.  

De opbrengst gaat integraal naar de werking van de 
school en de aankoop van turnmateriaal.  

Kom zeker eens langs en maak met het gezin een ritje in 
de verlichte wagen.  

 

GESLAAGD KERSTFEEST  VRIJDAG 23 DECEMBER  

Met heerlijke melk, 
met dank aan de fa-
milie Van Den Bos-
sche en lekkere bro-
den, met dank aan 
bakkerij Bolleke. On-
ze kinderen genoten 
van deze sfeervolle 
dag.  



JANUARI  2023: kansen geven, grenzen verleggen 

Zondag 1   

Maandag 2 KERSTVAKANTIE 

Dinsdag 3 KERSTVAKANTIE 

Woensdag 4 KERSTVAKANTIE 

Donderdag 5 KERSTVAKANTIE 

Vrijdag 6   FEEST VAN DRIEKONINGEN / KERSTVAKANTIE  

Zaterdag 7   

Zondag 8   

Maandag 9 Welkom Iyoram, Anouk en August / Turnen lj 1  en 2  

Dinsdag 10 Rots en Water 1,3, 5 / Sporthal 3 en 4 

Woensdag 11 MOEV-tornooi 'Tussen 4 vuren' lj 3 en 4 (NM) 

Donderdag 12   

Vrijdag 13   

Zaterdag 14   

Zondag 15   

Maandag 16 Turnen lj 5 en 6  

Dinsdag 17 Rots en Water 2, 4, 6  

Woensdag 18   

Donderdag 19   

Vrijdag 20   

Zaterdag 21   

Zondag 22   

Maandag 23 Turnen lj 3  en 4 

Dinsdag 24 Rots en Water 1,3, 5 / Sporthal 5 en 6 

Woensdag 25 STUDIEDAG VOOR LEEKRACHTEN = VRIJAF VOOR ALLE LEERLINGEN  

Donderdag 26   

Vrijdag 27 

WARMSTE WINTERCAFE vanaf 15.30 uur / geen warme 
maaaltijden 

Zaterdag 28   

Zondag 29   

Maandag 30 Turnen lj 1  en 2  

Dinsdag 31 Rots en Water 2, 4, 6/SPORTHAL 1 en 2 / THEATER  5 en 6  


