
 

 Kalender mei  2018  

 scholen Vichte  

di 1 Vrije dag  wo 16 3-4: Atletiek (gemeente Anzegem) 

wo 2  do 17  

do 3 6A+ 6B: moord in de poel-activiteit in de 

Gavers 
vr 18  

vr 4 Bezoek van delegatie Pèrèrè in VBS za 19  

za 5  zo 20 Pinksteren 

zo 6  ma 21 Pinkstermaandag: vrije dag 

ma 7 6C: moord in de poel-activiteit in de 

Gavers 
di 22  kleuters + 3de lj: schoolreis 

4AB: zwemmen 

di 8 4-5-6:schoolreis Om 8.10 aan 

school.(terug 18.30) 

5-6: sleep-in 

wo 23 5-6: voetbaltornooi (gemeente 

Anzegem) 

wo 9 4-5-6:sportieve kledij: aangepaste 

activiteiten   
 do 24 3de kleuter a+b: zwemmen 

20u: ouderraad VBS 

do 10 O.-L.-H.Hemelvaart  vr 25  

vr 11  za 26  

za 12  zo 27 10.30u: Eerste Communie Vichte 

zo 13   ma 28 1ste kleuter: medisch schooltoezicht 

ma 14  di 29 1ste kleuter: medisch schooltoezicht 

(vervolg) 

4AB: zwemmen 

di 15 4AB: zwemmen wo 30  

  do 31 6: naar Moeskroen (uitwisselingsproject) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nieuwsbrief scholen Vichte 

 

Bravo voor juf Heidi (peuterjuf) en Peter 

 

In deze vrolijke meimaand, geeft juf Heidi haar jawoord aan Peter; we wensen hen alle geluk toe! 

 

Afwezigheden 

 

We kunnen genieten van mooi lenteweer. We merken dat heel wat kinderen hierdoor 

gemotiveerd zijn om op zelfstandige basis met de fiets of te voet naar school te komen. We 

juichen dit enorm toe. 

 

Als school willen we hier ook onze verantwoordelijkheid in nemen.  Mogen we vragen om 

afwezigheden tijdig te melden, dit in het belang van de veiligheid van uw kind. 

We vermijden natuurlijk liever dubbele communicatie, vandaar de vraag om steeds zelf ook te 

verwittigen bij afwezigheden. 

Indien een kind om 9u nog niet aanwezig is, zullen wij als school opbellen. 

Dank voor de medewerking. 

 

Kom op tegen kanker: 3de leerjaar 

 

3A en 3B doen mee aan de actie ten voordele van “Kom op tegen kanker” en  verzamelen “roste centjes” 

in de rostjespot. De”rostjes” kunnen in de rostjespot gestopt worden tot en met 24 mei. De opbrengst 

wordt dan gestort aan Kom op tegen kanker. Bij deze vermelden we ook de  

 

 

Schoolreis bovenbouw 8 mei 

 

We zitten in de laatste lijn naar de schoolreis voor 4de, 5de en 6de leerjaar naar Brugge. 

Voorzie je van je rugzak met picknick en voldoende tussendoor en  drinken én zwemgerief én goede stapschoenen. 

 

Directies op bijscholing 

 

Van 12 tot en met 18 mei zijn de directies niet op de school aanwezig. 

Het ingediend project bij EPOS en Erasmus+ voorzag 3 buitenlandse weken. Dit keer staat alles in het teken van ‘metacognitie’ 

in de bijscholing in Malta. 

Meer info vindt u op de site van vichte-ingooigem.be op de link DOLMS (= naam van de scholengemeenschap). 

Bij zorgen of andere zaken kan u terecht op het secretariaat van de school, juf Ingrid D is aanspreekpunt voor GLS, voor VBS 

juf Kathleen. 

 

Al even vooruitblikken naar het einde van het schooljaar 

 

De laatste week blazen het schooljaar met stijl en fun uit. 

Dinsdag 26 juni zullen alle kinderen verwend worden door de ouderraden. Er werden heel veel dopjes verzameld. 

Deze zullen nog gesorteerd worden, we verwachten tevens bezoek van het meisje waarvoor we ons mee inzetten om de 

rolstoel aan te schaffen. 

Woensdag is er na de slotviering een doorschuifmoment waarbij de leerlingen een voorproefje van het volgend schooljaar 

krijgen. 

Donderdag vieren we alle leerlingen die we uitzwaaien; de receptie start om 18u voor de zesdeklassers. U weet het wellicht; op 

het EK Rusland worden de Belgen die avond op de speelmatten verwacht en dat willen we niet missen. 

Vrijdag vieren we juf Marijke, juf Marleen en juf Rita voor hun zo grote inzet voor de scholen en kinderen: ’s middags luidt de 

bel voor ons de vakantie in, voor hen een nieuwe stap in het leven met een dikke dank u wel van ons allen. 


