
 

 

 Kalender april 2018 

 scholen Vichte  

Paasvakantie  zondag 1 april - zondag 15 april  

ma 16 1B, 2B: Zwemmen di 24 3de kleuter: bezoek Gravensteen Gent 
4: zwemmen 

di 17 2de kleuter: bezoek kinderboerderij 
Bokkeslot 
4: zwemmen 

wo 25 1ste-6de lj: avonturenloop 

wo 18  do 26 kleuter+ 1ste, 2de, 3de lj: oudercontact 

do 19 2de kl: “Hallo Velo” 
verkeersopvoeding  
3de kl b: zwemmen  
19.30u: werkgroep verbindend 
schoolklimaat (allen welkom!) 

vr 27  

vr 20   za 28  

za 21 Vormselviering 14.30u 
 

zo 29  

zo 22 15u:Theater Froufrou in De Stringe 
Bar open ten voordele van de scholen ma 30 vrije dag 

ma 23 1A,2A,3A, 3B: zwemmen di 1 mei vrije dag 

 
 

Vrije basisschool: nieuwe bel 
 
Na de paasvakantie starten we de schooldag met een nieuwe bel: om 
8.30u wordt er een liedje gespeeld,gekozen door de kinderen.  
We hopen dat we ouders en kinderen op deze manier kunnen motiveren 
om op tijd op de speelplaats te zijn en niet te verzamelen vóór de 
schoolpoort. Bij het einde van het liedje wordt de poort gesloten.  
 
 

Teamnieuws en andere info 
 
Juf Magali en haar man Steven kregen op 10 maart een dochter bij; welkom aan Emilia! We wensen jullie 
alle geluk toe. De klas van juf Magali wordt opgevangen door meester Andy. Welkom!  
Juf Ingrid blijft nog tot begin mei afwezig, waardoor juf Magali C voor de leerlingen van 6A kan blijven 
zorgen. 
De prijzen van de bussen van Bonanza (georganiseerd door de gemeente Anzegem) worden geïndexeerd: 
prijs per enkele rit wordt €0,89 ipv  €0,85.  
 



 

 
 

Even terugblikken 

 
Dank aan de ouderraden van Vichte en Ingooigem voor de leerrijke gespreksavond rond EHBO. 
Dank aan alle bezoekers op het zonnige schoolfeest van vorige week in de VBS. 
Dank aan alle deelnemers en begeleiders voor de fijne zeeklastijd van het vierde leerjaar. Voor 5 en 6 
wacht nog de sleep-in op 8 mei:)

 
 
Woensdag 28 maart zaten we met alle leerkrachten van Vichte en Ingooigem samen in het domein van 
Tiegembos. We verkenden onze eigen sterktes tijdens deze fijne teambuildingsdag.

 
 
 

Fijne vakantie 
 

 
We wensen jullie allen een leuke vakantietijd toe en verwelkomen jullie graag terug op maandag 16 april. 
(mét fluo  - ook al is het nu niet meer zo donker).  
  

 
 
Kaarten voor theater Froufrou met Repelsteel kunnen tot 18 april besteld 
worden op de scholen  (7 euro per persoon). 
 
  


