
 

 Kalender januari 2020 
Scholen Vichte 

wo 1 Nieuwjaar 
kerstvakantie 

vr 17 3de kleuter: toneel 
SCHOOLFEEST GLS 

do 2  za 18 9.30u-11.30u: Opendeur nieuwe 
peuters en kleuters 
 

vr 3  
 

zo 19  

za 4  ma 20 Eribos voor 1ste leerjaar 
 

zo 5 kerstvakantie di 21 6: bezoek College Waregem 
 

ma 6 Eribos voor 3de leerjaar.  wo 22 1,2,3: zwemmen 
 

di 7 5A: No way back 
cultuurvoorstelling 

do 23  

wo 8 1,2,3: zwemmen 
5B: No way back 
cultuurvoorstelling 

vr 24  

do 9 6: bezoek PTI Kortrijk: 
 vertrek om 13u 

za 25  
 

vr 10 13.20u: inwijding fietsstraat 
18.30u :nieuwjaarsdrink voor alle 
medewerkers 

zo 26  

za 11  ma 27 Eribos voor 3de leerjaar 

zo 12 10.30: startviering Vormsel  di 28  

ma 13 Eribos voor 2de leerjaar 
4+5+6: bib  

wo 29 Pedagogische studiedag: vrije dag 
voor de kinderen. 
 

di 14  do 30 6: bezoek CLB-medewerker 
5A+B: zwemmen 
VBS: Oudercontact 
 

wo 15  vr 31  
 

do 16 2de kleuter: toneel 
5A+B: zwemmen 

  

 

 



2020 in beeld..  

Dat het nieuwe jaar 
rijk mag zijn aan 

mooie dagen, 
en veel liefde, voorspoed 

en geluk mag dragen!  
Beste wensen van het schoolteam 

 

Inzet voor de beloningsdag op het einde van het schooljaar: we verzamelen wijnkurken 
voor Mariënstede 

 

Mariënstede is een centrum voor volwassenen met fysieke en/of mentale 
beperking te Dadizele dat zowel wonen als dagbesteding aanbiedt. Tien jaar 
geleden begon Mariënstede met het verzamelen en vermalen van kurken tot 
isolatiemateriaal voor vloeren, muren en daken. 

Kurk is gemaakt uit de schors van de kurkeik die in het Middellandse zeegebied 
groeit. De eerste schors kan pas na 25 jaar geoogst worden en de boom heeft 
daarna 9 jaar nodig om een nieuwe bruikbare schorslaag te laten groeien. 

Kurk is dus een waardevol natuurproduct dat slechts in beperkte mate beschikbaar 
is. Bovendien vergaat kurk niet makkelijk en verliest het door het recyclageproces 
niet zijn uitzonderlijke kwaliteiten als natuurlijk isolatiemateriaal, zowel thermisch 
als akoestisch. 

De vermalen kurken worden verkocht aan biobouwstoffen handelaars. Dit is een 
win-win gebeuren: dit atelier biedt zinvolle dagbesteding voor de bewoners van 
Mariënstede, er komt een (weliswaar) beperkte vergoeding voor de vermalen 
kurken en het milieu vaart er wel bij. 

WILLEN JULLIE MEESPAREN met ons? De ouderraad beloont ons op het einde van 
het schooljaar met een leuke beloningsdag. We nodigen jullie dus graag uit om de 
kurken te verzamelen die (in de loop van ) het jaar 2020 inknallen! We sparen tot eind 
mei. 

Infietsen van de fietsstraat: vrijdag 10 januari om 13.30u: zie aparte flyer 

Kom je ook met de fiets naar school op vrijdag 10 januari? Vergeet je fluo en je helm niet. 
We fietsen of wandelen samen met de pers de fietsstraten in onze schoolomgeving in. 

17 januari: Dancing with the beechnuts!! Zie aparte brief 

 

Welkom op ons dansfeest met een warme winterse bbq. 

Inschrijven voor het schoolfeest kan via betaling online.  

Geef achteraf het strookje mee naar de klas zodat we u de kaarten 
kunnen meegeven. 



 

Opendeur en inschrijving  nieuwe peuters: zaterdag 18 januari  

 

Op zaterdag 18 januari zetten we de deuren van onze 
peuterklas open. We heten alle ouders en peuters van 
harte welkom tussen 9.30u en 11.30u om eens een kijkje 
te  nemen in onze kleuterklassen. De juffen van de 
andere klassen zijn ook aanwezig. Heel graag tot dan! 

 

Nieuws vanuit de ouderraad 

 

Wijnactie: op 1 april “pop-up bij het oudercontact. Iedereen van harte welkom in onze “bar”. 
Jullie zullen ook opnieuw kunnen bestellen via een bestelformulier.  

Speeltoestel: met de opbrengst van het schoolfeest kochten de school en de ouderraad 
samen twee speeltoestellen aan voor onze kleuters. Zij werden op 6 december geplaatst 
door enkele werkmannen die door de Sint gestuurd werden. Bedankt aan de ouderraad voor 
deze aankoop! De kleuters zullen hier veel plezier aan beleven! 

 

 

 

 

In februari zullen we met de ouderraad van de GLS zicht hebben op de winst van kerstmarkt 
en schoolfeest. Ook daar is de filosofie dat de kinderen de winnaars van de winst moeten 
zijn! We blikken terug op een heel geslaagde kerstmarkt en danken alle aanwezigen, groot 
en klein! 

Stagiaires in het 2de en 3de kleuter: vanaf 6 januari tot 24 januari 

 

In de klassen van het tweede en derde kleuter zijn er in de maand januari stagiaires. 
Tijdens de teamstage is het de bedoeling dat de studenten elkaar helpen, aanvullen, 
ondersteunen, klasoverschrijdend werken, … 

Eerste Communie 

 
In voorbereiding op de eerste communieviering (zondag 24 mei 10u30) mogen 
de leerlingen van het eerste leerjaar een kaarsje versieren.  Tijdens de maand 
januari mogen ze hun kaarsje naar de kerk brengen tijdens een zondagsviering 
om 10u30. Ook het gebedshuisje gaat rond van gezin tot gezin. 

 


