
 

vrijdag 9 september 2022 

 

beste ouder 

 

Het schooljaar is terug gestart. We hopen dat je kind een goede start maakte. Vol energie 

gaan we er terug tegenaan met onze 132 kleuters en 263 leerlingen van de lagere school. 

Onze 48 personeelsleden geven de beste zorgen aan jullie kinderen. Alvast bedankt voor het 

vertrouwen! 

 

Al onze leerlingen vinden stilaan hun plekje in de klas en op onze school. We willen jullie 

graag uitnodigen om de leerkrachten en de klaswerking te leren kennen. Daarom organiseren 

we een klasvergadering op 19 en 20 september. Meer info lees je in een afzonderlijke brief. 

We verwachten alle ouders. Er is gratis opvang voor de kinderen van aanwezige ouders. 

 

Tijdens de vakantiemaanden werden er wat opfrissingswerken uitgevoerd in 3KA en 3KB, op 

de speelplaatsen plantten we 2 groene zones opnieuw aan en maakten we werk van 2 

geveltuintjes. 

 

 

  



Er zijn nog een paar verschuivingen in ons personeelsbestand: 

- Brugfiguur Elle Mieke is bevallen van een flinke dochter Obe. Proficiat! Elle Mieke 

wordt vervangen door Zehra. Zehra is aanwezig op maandag en vrijdag (woensdag om 

de 2 weken). Je kan haar bereiken via brugfiguur@bsvm.be of 0470 22 10 34. 

- Juf Tine werkte vorig jaar al op onze school en zal dit schooljaar in elke klas van de 

lagere school muzische ondersteuning geven. 

- In de eetzaal, op de speelplaats en in de naschoolse opvang startte juf Tamara. 

  

We wensen onze nieuwe starters een fijne werkervaring op onze school. Ons voltallig 

schoolteam blinkt op https://bsvm.be/wie-is-wie/.  

 

Studietoelagen worden ook dit schooljaar automatisch toegekend. Voor meer info kan je 

terecht op www.studietoelagen.be en bij brugfiguur Zehra (brugfiguur@bsvm.be of 0470 22 

10 34). 

 

 

We vragen met aandrang om de kinderen op tijd naar school te brengen. De 

poorten sluiten om 8.25 uur. Op tijd komen zorgt voor een rustige start voor je 

kind. Laatkomers verstoren het klasgebeuren. Je kan je kind (gratis) naar school 

brengen vanaf 8.00 uur. 

 

We dienden opnieuw een subsidieaanvraag in 

voor wekelijks fruit. We hopen te kunnen 

starten in oktober. Meer nieuws volgt zodra 

mogelijk. Ouders die kunnen helpen om het 

fruit op te halen in de Colruyt van 

Wondelgem (al was het maar 1 keer) of willen 

helpen schillen op vrijdagvoormiddag, mogen 

dat doorgeven aan brugfiguur Zehra 

(brugfiguur@bsvm.be of 0470 22 10 34). 
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We willen graag iets doen aan de berg koekendoosjes, fruitdozen, 

brooddozen en kledij die verloren gaat op school. Het is een enorme 

hulp als alles genaamtekend is. Kunnen jullie hiervoor zorgen? Bedankt! 

 

 

 

We herinneren er graag aan dat het niet mogelijk is om kinderen van de lagere school op te 

halen tussen 16.00-16.30 uur. Op deze manier willen we het eerste half uur van de studie 

rustig laten verlopen en een kwalitatieve begeleiding aanbieden. Dank voor het begrip. 

 

Je ontvangt op de klasvergadering een klasfolder. Daarop zullen ook de contactgegevens van 

de leerkrachten staan. Je bent met vragen of opmerkingen steeds welkom op school of 

contacteer ons via zorg.kleuter@bsvm.be; zorg.lager@bsvm.be; secretariaat@bsvm.be of 

directie@bsvm.be. Altijd welkom!  

 

Onze school heeft een eigen solidariteitsrekening bij de Koning Boudewijnstichting. Met dit 

solidariteitsfonds wil de school gezinnen die in een kwetsbare financiële situatie leven 

ondersteunen bij de betaling van openluchtklassen en schoolreizen. De giften kunnen 

uitsluitend gestort worden op rekening BE10 0000 0000 0404 - BIC: BPOTBEB1 van de Koning 

Boudewijnstichting met de vermelding 623/3709/60041. Door het gebruik van deze 

mededeling worden giften aan onze school gekoppeld. Je ontvangt een fiscaal attest. 

 

 

 

We kijken uit naar een boeiend schooljaar, 

meester Jordan, directeur 
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september 

wanneer? wie? wat? 

dinsdag 6   

woensdag 7   

donderdag 8   

vrijdag 9   

zaterdag 10 en zondag 11 september  

maandag 12 2L bibbezoek 

dinsdag 13 4LB bibbezoek 

woensdag 14 3KB bibbezoek 

donderdag 15   

vrijdag 16 KS+LS strapdag 

zaterdag 17 en zondag 18 september 

maandag 19  klasvergadering 

dinsdag 20 
6L 

 

CLB-consult (Holstraat) 

klasvergadering 

woensdag 21   

donderdag 22   

vrijdag 23 KS+LS pedagogische studiedag personeel:  school gesloten, geen opvang  

zaterdag 24 en zondag 25 september 

maandag 26 KS+LS koffiemoment 

dinsdag 27 1L CLB-consult (op school) 

woensdag 28 
3KA 

5L 

bibbezoek 

vertrek zeeklas 

donderdag 29 1K schoolreis Klavertjeshof (€20) 

vrijdag 30 
2L 

5L 

bezoek aan het Gravensteen (€6,25) 

terugkeer zeeklas 

zaterdag 1 en zondag 2 oktober 

maandag 3 KS+LS lokale verlofdag: school gesloten, geen opvang 


