
 

 Kalender februari 2020 
Scholen Vichte 

za 1  zo 16 Ontbijtactie 

zo 2 10.30u: Lichtmisviering  ma 17 3de lj: Eribos 

ma 3 2de lj: Eribos 
4+5+6: geen studie wegens 
vergadering 

di 18  

di 4  wo 19 1+2+3: zwemmen 
NM: Lager: fietscross door de 
sportdienst van de gemeente 

wo 5 1+2+3: zwemmen do 20 3de kl: infoavond overstap naar het 
1ste lj (brief volgt) 

do 6 Laatste betaaldag ontbijtpakketten. vr 21 Carnaval 
6: VM: bezoek aan VTI Waregem 

vr 7  za 22  

za 8  zo 23  

zo 9  ma 24 krokusvakantie 

ma 10 1ste lj: Eribos 
4+5+6: bib 

di 25 krokusvakantie 

di 11  wo 26 krokusvakantie 
18u: viering Aswoensdag 

wo 12  do 27 krokusvakantie 

do 13 1+ 2 lj: Kronkeliedoe vertrek om 
12.50u 
4:info over zeeklas om 19.30u 
5: zwemmen 
6: VM: bezoek O.-L.-Vr.- 
Hemelvaartinstituut Waregem 

vr 28 krokusvakantie 

vr 14  za 29 krokusvakantie 

za 15    
 
 
 
 
 
 
 
 



Terugblik op de opendeur 

 
De opendeur van 18 januari kende een mooi succes. We zagen veel 
mama’s, papa’s en peuters de eerste verkenning maken op de school en in 
de klas. Welkom aan alle nieuwe gezichten. We stellen de deuren weer 
open op zaterdag 9 mei tussen 9u30 en 11u30. Men zegge het voort! 
 

Ontbijtactie “scholen Vichte”: zondag 16 februari 

 
Op zondag 16 februari worden de ontbijtpakketten geleverd door het personeel van beide 
scholen in Vichte. Met de steunende handen van de ouderraad zetten we alle pakketjes 
klaar. 
Bestellen kan via onze sites: www.vbsving.be of www.vichte-ingooigem.be of via deze link. 
Dank aan wie al bestelde, we kijken uit naar alle bestellingen. De uiterste betaaldatum is 
6 februari. 
 

Op tijd op school…  

  
Wist je dat de kinderen in heel wat klassen mogen kiezen 
hoe ze door de juf/meester begroet worden? 
Wist je dat er ‘s morgens graag tijd genomen wordt voor een 
warm welkom en onthaal? 
Wist je dat op tijd aanwezig zijn bij de opstart van een dag 
de kinderen rust geeft? 
Wist je dat het leuk is als kind om er vanaf het eerste 
moment ‘s morgens echt bij te horen? 
 
We maken echt “werk” van onze verwelkoming ‘s morgens, 
omdat we dit erg belangrijk vinden.  Dankjewel aan alle 
ouders die er voor zorgen dat hun kinderen voor het 
belsignaal op de speelplaats zijn! 

Uitstappen 

 
De leerlingen van het zesde leerjaar zijn er vaak op uit in deze periode. 
Ze gaan op stap naar het middelbaar, waarbij we hen willen helpen om de keuze voor 
volgend jaar bewust te maken. 
 
Het vierde leerjaar gaat op zeeklas van 4 tot 6 maart. Dat wordt plezant, in en naast het 
zand;) . Op het infomoment van donderdag 13 februari wordt alles toegelicht aan de ouders, 
de kinderen zullen in de klas al nu en dan een verkennende stap richting zeeklas zetten. 
 

Schoolreis  

 
Het is nog even aftellen, maar deze data willen we graag al meegeven: De kinderen van de 
bovenbouw gaan op donderdag 30 april op schoolreis naar Technopolis en Planckendael. 
Dinsdag 26 mei gaan alle klassen van de vrije basisschool op schoolreis.  

http://www.vbsving.be/
http://www.vichte-ingooigem.be/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRYwzyDQ3B9tyQP8swkkm_TXpGtvOJB05YK2KpqUo2b7AcNg/viewform

