
 

 Kalender maart 2020 
Scholen Vichte 

zo 1 krokusvakantie di 17 Geen studie.  

ma 2 2de lj: Eribos wo 18  

di 3 nm: 6: bezoek St.-Vincentius do 19 5: zwemmen 
kangoeroewedstrijd 

wo 4 4: zeeklas vr 20  

do 5 4: zeeklas 
5: zwemmen 

za 21  

vr 6 4: zeeklas aankomst om 17u zo 22 10u30: klasmis 2de leerjaar 

za 7  ma 23 2de lj: Eribos 

zo 8 10.30 : 4 : klasmis di 24 4: mundiale dag 
6: toneel 
5: Insectenhotel (i.s.m. 
Natuurpunt) 

ma 9 1ste lj: Eribos 
peuters + 1ste kl: 
toneelvoorstelling 
4+5+6: bib 

wo 25 1+2+3: Zwemmen 
6: bezoek Groenhove 
5de + 6de lj: voetbal 
georganiseerd door de 
gemeente.  

di 10 Schoolfotografie in VBS en 
GLS.  
2B: NM Be-part 
19u30: info middelbaar 
Sint-Paulus 

do 26 nm: 6: bezoek Zwevegem 

wo 11 1+2+3: Zwemmen 
3de + 4delj: Atletiek 
georganiseerd door de 
gemeente.  

vr 27 vm: 6: medisch onderzoek 

do 12  za 28  

vr 13 pyjamadag zo 29  

za 14  ma 30 1ste lj: Eribos 
6: oudercontact studiekeuze 

zo 15  di 31  

ma 16 3de lj: Eribos   
 
 



 
 
 

Stand van zaken herstructurering 
 
Het blijft de intentie van het gemeentebestuur van Anzegem en het schoolbestuur 
van de Katholieke Basisschool Vichte, Ingooigem, Tiegem en Kaster om de 
herstructurering te laten ingaan op 1 september 2020. De onderhandelingen zijn 
volop bezig. 
Met alle personeelsleden werd een individueel gesprek georganiseerd. Er werd 
geluisterd naar vragen, bedenkingen en eventuele wensen voor volgend schooljaar. 
Beide schoolbesturen willen, in de mate van het mogelijke en de wettelijke 
bepalingen, rekening houden met de wensen van de personeelsleden. Dit betekent 
dat we per gemeente grosso modo dezelfde teams kunnen behouden. 
Ook voor de gebouwen zoekt men naar een oplossing. Er wordt een infomoment 
voor de ouders georganiseerd wanneer alle info ter beschikking is. 
 

Prijs van de studie 
 
Vanaf 1 maart worden de prijzen van de Buitenschoolse Kinderopvang opgetrokken 
naar €1,25 per begonnen half uur. Met alle basisscholen van Anzegem werd 
afgesproken om ook de prijs van de studie op te trekken naar hetzelfde bedrag. Het 
is een principiële beslissing om de Buitenschoolse Kinderopvang, sportsnack en 
studie aan dezelfde prijs te organiseren. Dit werd goedgekeurd op de schoolraad 
van 18 februari. Deze prijsverandering zal in de gemeenteschool ingaan vanaf 1 
september 2020.  
 
 

Ontbijtactie: bedankt voor uw steun! 

 
Bedankt voor de vele bestellingen van ontbijtpakketten. In VBS werd met de 
opbrengst het volgende aangekocht: een mobiele oven voor bakactiviteiten voor de 
verschillende klassen, een “keukenkoffer” en “werkkoffer” voor de kinderen. In  GLS 
zal een deel gebruikt worden om de schoolreis van 30 april naar Planckendael en 
Technopolis te ondersteunen. De rest zal mee vorm geven aan de uitbouw van het 
MOEV speelplaatsproject.In maart kijken we verder wat we met het resterende 
budget zullen doen om de speelplaats volgens het plan verder uit te werken. 
 
 

Sterrenkijkdagen 28 en 29 februari 
 
Met deze link naar de sterrenkijkdag in Vichte vindt u meer uitleg van dit gebeuren. 
We zijn trots dat dit ook in onze schoolomgeving doorgaat! 
 
 

http://www.vvs.be/subsite/sterrenkijkdagen/sterrenkijkdagen-astronomische-vriendenkring-vichte


 
 
 

Schoolfotografie 
 
Op dinsdag 10 maart gaat de schoolfotografie door. Mogen we vragen om met 
volgende zaken rekening te houden:  

- Uw kind(eren) geen fluorescerende kledij te laten dragen 
- Eventueel een haarborstel/kam mee te geven (voor de hygiëne mogen 

wij deze niet voorzien) 
Ongeveer 2 weken later zullen jullie een code krijgen om in te loggen. Als jullie 
binnen de 10 dagen inloggen, krijgen jullie een gratis klasfoto. (Ook wanneer 
jullie niets bestellen.) 
We maken opnieuw foto’s van de broers en zussen, zowel in dezelfde school als 
over verschillende scholen.  
 
 
 

Sportsnack 
 
Door het enthousiasme van de deelnemers en de lesgevers gaat de eerste reeks 
sportsnacks na de krokusvakantie gewoon verder door. Opnieuw een uurtje sport en 
plezier net na school! Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor het 1e en 2e leerjaar. Snel 
inschrijven is dus de boodschap. De link vind je op www.vbsving.be. Organisatorisch 
blijft alles hetzelfde: in samenwerking met HoeKaKampen gaat dit door in de 
sporthal van Vichte tussen 16.15u en 17.15u. Kinderen worden opgehaald op school 
door de lesgevers. Deelname kost €15 
 
 
 
 

Fijne vakantie 
 
Met deze carnavalsdag zetten we de vakantie vrolijk in. 
Geniet van de vrije tijd en we zien jullie graag terug op maandag 2 maart… 
 

http://www.vbsving.be/

