
 

 Kalender februari 2019 

 scholen Vichte 

vr 1 1ABC: Kronkeldidoe (sportactiviteit)  vr 15  VRIJE DAG 

za 2   za 16  

zo 3   zo 17  

ma 4  ma 18  

   di 5 2A+3A+3B: zwemmen  di 19 2A+3A+3B: zwemmen 
5+ 6j: Toneelvoorstelling 

wo 6 5+ 6: NM Hockeytornooi wo 20 1,2,3,4,5,6:NM Fietscross 

do 7  do 21  

vr 8  vr 22  

za 9  za 23  

 zo 10   zo 24 Ontbijtactie scholen Vichte 

 ma 11 Laatste dag om ontbijt te bestellen  ma 25  

di 12 1A+1B+1C+2B: zwemmen 
5: zwemmen 
5+6: geen studie 
4A+4B: Info avond zeeklas inGLS 

di 26 1A+1B+1C+2B: zwemmen 
5: zwemmen 

 wo 13   wo 27  

 do 14 2A+2B: Kronkeldidoe (sportactiviteit)  do 28 3de kleuter: Infoavond overgang naar 
het eerste leerjaar (extra  brief volgt) 
3A+3B : toneel 

 
 

Stagiaires op dinsdag en donderdag (vanaf 19 februari). 

Dit schooljaar zijn er in de vrije basisschool werkplekstudenten. Zij studeren voor kleuterleidster of leerkracht 
lager onderwijs, maar doen dat in een traject met veel praktijkervaring en meer zelfstudie. Vanaf 19 februari 
komt Jari Truye in de derde kleuterklas bij juf Vicky, Lauren Deriemaecker is twee dagen per week in de klas 
van juf Steffi en Jana Verlodt bij juf Jo/Hilde in de 2de kleuterklas.  
 
Vanaf volgende week zal Dominique Buelens telkens op donderdag stage lopen als secretariaatsmedewerker 
in de gemeenteschool. We wensen alle mensen een leerrijke tijd toe op onze scholen. 



Nieuwsbrief scholen Vichte 

 
Op vrijdag 1 maart vieren we op beide scholen carnaval. 
Het schoolfeest in de Vrije Basisschool gaat door op zondag 24 maart in de voormiddag. Meer info volgt.  
 

Europees project / Zusterband met Pèrèrè 

 
Op niveau van de scholengemeenschap haalden we een Europees project binnen, Erasmus+ genaamd. 
Van 24 februari tot 3 maart volgen de directies de buitenlandse cursus rond assessment in 
Ijsland.  
Tijdens de krokusvakantie volgt er een eerste uitwisseling met de Anzegemse scholen en 
de gemeente Pèrèrè. Voor onze scholen gaan juf Jo en juf Steffi naar Benin in Afrika. De 
ervaringen van dit bezoek zullen de basis vormen om contacten tussen kinderen uit Vichte 
en Pèrèrè tot op de klasvloer te laten voelen. 
 
Karel Demeulemeester is de contactpersoon voor het ganse project voor alle scholen uit 
Anzegem. Hij begeleidt de groepen in Benin en volgt dit verder op. 
 
In de eerste week reist de ICT-coördinator van de gemeente, Andreas Lemarcq, mee om 
uit te zoeken naar hoe we een degelijke communicatie kunnen opstarten tussen de gemeenten en de scholen. 
 

Ontbijtactie op zondag 24 februari: scholen Vichte.  
 

 
Op zondag 24 februari worden er ontbijtpakketten aan huis geleverd. De pakketten kunnen 
besteld en betaald worden via deze link of ga naar de site  www.vbsving.be of 
www.vichte-ingooigem.be en klik daar op de link. 
Wij stimuleren het online betalen en bestellen, volledigheidshalve geven we hieronder alle 
info met de prijs van de pakketten. Bestellen kan tot 11 februari. 
_____________________________________________________________________ 
 
 Ondergetekende, ……………………………………………………………………… 

 woont in:  straat: ……………………………………nr …………………………gemeente: …………………….…… 
 te bereiken op het telefoon- of GSM-nummer …………………………………….. wenst op ZONDAG 24 februari 2019 
   

  omschrijving prijs per stuk   

1 LUXE – ontbijt voor 2 personen 19 euro    …   X 19 euro = …..   euro 

2 ontbijt voor 2 personen 12 euro    …   X 12 euro = ……   euro 

3 ontbijt voor 1 persoon 6 euro    …   X  6 euro = …… euro 

4 kinderontbijt 5 euro    …   X  5 euro = …… euro 

                                             TOTAAL te betalen:…..… euro                                 (bij voorkeur via overschrijving 
                                                                                                                                    of cash via school) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScocbg5Tav_SsxP_L7dSUPIIzmc1Q0eWoWfVEB-PRxTcg_k_A/viewform?vc=0&c=0&w=1
http://www.vbsving.be/
http://www.vbsving.be/
http://www.vichte-ingooigem.be/
http://www.vichte-ingooigem.be/


 


