
 

 Kalender november 2019 

 scholen Vichte 

vr 1 Allerheiligen 
herfstvakantie 

zo 17 SCHOOLFEEST + GROOTOUDERFEEST 
DE RANKE 

za 2 Allerzielen 
herfstvakantie 

ma 18 2de lj: Eribos 

zo 3 herfstvakantie di 19  

   ma 4 1ste lj: Eribos 
4+5+6: bib 

wo 20  

di 5 6B: Stem activiteit in Rhizo do 21 4A+B: zwemmen 
6: Mattie vertelt over WO I 
5+6: geen studie 

wo 6 3de kl a: 8.45u: Reneé De Clercq 
museum  
20u: infoavond Eerste Communie 
        in de Ark Anzegem 

vr 22 3de kl b 8.45u Reneé De Clercq museum 
 
Hindernissenparcours voor het goede doel 

do 7 4A+B: zwemmen za 23  

vr 8  zo 24 10u30:Sint en Piet in de kerk 

za 9  ma 25 1ste lj: Eribos 
4+5+6: bib 

zo 10  di 26  

ma 11 9u :Wapenstilstand wo 27 1+2+3: zwemmen 
1+2: alles met de bal (NM) 

di 12 3de lj: Be-part en Eribos 
6: sportklas 

do 28  

wo 13 1+2+3: zwemmen/ 5+6: netbal (NM) 
Directie op driedaagse 

vr 29 Zwarte pieten op bezoek 

do 14 4+5 :Sportdag  
6: sportklas 

za 30  

vr 15 5+6: kunst creëren rond de Oude Kerk   

za 16    

Als jullie thuis lege batterijen hebben, dan vragen we om deze tegen 15 
november op de school te bezorgen, we krijgen er immers dubbele punten voor. Met die punten kunnen we klein 
materiaal aanschaffen voor de school. Dank bij voorbaat! 



 
 

Nieuwsbrief scholen Vichte  
 

Schoolfeest VBS ‘Duo-it’ op zondag 17 november 
 
Inschrijven 
Op zondag 17 november gaat ons schoolfeest door. We starten om 11.30u met een pastabuffet. We 
organiseren daarna een spelletjesnamiddag in het thema ‘duo-it’. Kinderen spelen samen met een volwassene 
enkele spelen.  
Speciaal voor de grootouders en kleuters, is er een kleuterdorp met duo-spelletjes in de sporthal.  
 
De affiches werden meegegeven aan de kinderen. WIllen jullie deze thuis uithangen? 
 
Kunnen jullie het inschrijvingsstrookje meegeven aan de kinderen aub? 
 
Sponsoring 
Via een mail vroegen we sponsoring voor het schoolfeest. Deze mail was bedoeld voor ouders of grootouders 
die zelfstandig zijn, er was hierover een misverstand. Onze excuses. Verdere sponsors zijn van harte welkom.  

 

Hindernissenparcours op vrijdag 22 november : save the date! 
 
Op vrijdag 22 november organiseren we opnieuw een hindernissenparcours voor het goede doel. 
Dit parcours voor kleuters , lagere schoolkinderen en (groot)ouders gaat voor beide scholen door in de 
omgeving van De Beukennoot. 
Wij vragen bereidwillige helpers om het parcours vooraf op te bouwen samen met enkele leerkrachten. 
Er zijn 2 opbouwmomenten nl op donderdag 21/11 vanaf 8.30 en op vrijdag 22/11 eveneens vanaf 8.30. 
Bent u die momenten vrij en hebt u zin om een handje toe te steken gedurende een uurtje of iets langer/ 
korter? 
Stuur dan een mailtje naar els.seyns@vbsving.be tegen 20/11. 
Verdere info over het hindernissenparcours en het goede doel komt via een aparte brief. 
 
 

3de kleuter Reneé De Clercqmuseum 
 
We zoeken bereidwillige grootouders om taxi te spelen naar het museum en daar de rondleiding mee te 
volgen. Op de kalender vinden jullie de data per klas. Graag melden aan juf Vicky of juf Katrien. 
(vicky.debue@vbsving.be  katrien.duquesne@vbsving.be ) 
 
 

Kinderkunstendag  
 
Met alle leerlingen van 5 en 6 doen we mee! Onder begeleiding van de 
kunstenaar vlechten we iets moois bij de oude Kerk van Vichte: kom je ook  
eens kijken? 
 
 

mailto:vicky.debue@vbsving.be

