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Woorden en beelden 

Dit jaar luidt het thema “Geef kleur aan je talent”. Wij geloven namelijk dat elk kind talenten heeft en wij 

proberen deze samen met het kind te vinden, ermee naar buiten te komen en deze verder te 

ontplooien… We proberen hun talenten extra in de verf te zetten. Eigenlijk gaat het hierbij over het 

geloven in elk kind en ruimte creëren zodat ze hun “ware kleuren" ten allen tijde kunnen laten zien. 

Elke kleur past in de regenboog, zoals elk kind een plaats krijgt op onze school.  

Kleur bekennen, wil zeggen dat je uitkomt voor je 

mening. Dit wil zeggen dat de kinderen ook zullen 

mogen uitkomen voor hun talenten en dat ze kleur 

mogen bekennen over waar zij echt goed in zijn. 

Altijd en overal kleur kunnen en durven bekennen… Het 

is een uitdaging voor ieder van ons. 

 

Ik wens jullie alvast een kleurrijk jaar toe!  

Juf Ilse 

PS Wil je dit Infootje ook eens in kleur zien? Bekijk dan zeker eens onze 

digitale versie op onze website!  
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Een woord van dank!  

Woorden zijn te kort om de mensen te bedanken die geholpen hebben op onze 

klusjesdagen in augustus.  

“Samen school maken” werd door jullie ook daadwerkelijk uitgevoerd.  

In het laatste infootje van vorig schooljaar (juni 2019) werd een oproep gedaan voor de klusjesdagen 

die op het einde van de grote vakantie plaatsvonden. Doordat we onze speelplaats toch iets anders 

wilden inrichten, hadden we heel wat mankracht nodig om alles te 

verplaatsen, op te knappen, schilderen, installeren,... 

 

 

Zelfs in de eerste schoolweek 

werd op donderdagavond de 

laatste hand gelegd aan de 

afwerking: onze octopus werd 

stevig vastgezet!  

 

Het eindresultaat mocht er dan ook zijn! We waren helemaal klaar om te starten 

op 2 september.  
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Een unieke school voor jouw uniek kind!  

Onze visie 

Jezelf aanvaard weten 

met je mogelijkheden  

en je beperkingen 

om te kunnen groeien 

vanuit je eigen aanleg. 

Jezelf mogen worden 

op jouw tempo 

op jouw wijze. 

Jezelf vrij ontplooien 

maar indien nodig  

met vaste hand geleid. 

Met je grote wonder-ogen 

de wereld onbevangen 

en nieuwsgierig tegemoet kijken 

en je betrokken weten 

bij de dingen rondom jou. 

 

Een deel van onze visie in de praktijk 

Talentenonderwijs 

Laat dit nu onze core business zijn!  Gedurende enkele jaren mochten we vanuit onze school andere 

scholen hierover informeren op colloquia en nascholingen. Het gaat over de half-volle fles, als je 

begrijpt wat we bedoelen. Zeker in het onderwijs (maar ook in therapie, enz.) loopt men zich te pletter 

op wat kinderen NIET kunnen. Welke beperkingen ze wel allemaal hebben, welke etiketten we op hun 

voorhoofd kunnen kleven. Vanuit onze visie op meervoudige intelligentie (niet ‘Hoe knap ben jij?’ Maar 

wel ‘Hoe ben jij knap?’) vertrekken we liever vanuit de mogelijkheden die in ieder kind zitten.  We willen 

wat goed loopt, versterken, om van daaruit problemen aan te pakken.  

Is dit eenvoudig? Neen. Maar het is wel met je talenten, met je mogelijkheden, dat je het later zult doen 

in het leven. En dan leer je ze maar beter kennen en gebruiken.  

 

Groeien door je 

uitgedaagd te weten om je 

talenten te ontwikkelen.  
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Het schoolleven zoals het is…  

Onze zonnetjes werden bloemen 
De kleuters uit de zonnetjesklas kregen voor de vakantie de opdracht om hun 
zonnebloemzaadjes te zaaien en goed te verzorgen.  
Ze mochten een foto sturen naar Juf Marijke wanneer hun zonnebloem groter werd.  
Nu ze allen in de tweede kleuterklas gestart zijn, zijn ze geen zonnetjes meer maar bloemen en 
mogen ze groeien net als hun zonnebloemen.  
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Een prachtig schooltuintje 

Vorig schooljaar werkten de kinderen van het tweede leerjaar en de kinderen van het zesde leerjaar 

weer heel gedreven in het schooltuintje. Onze tuinbuddy’s en juf Annelies kregen ook vorig jaar hulp 

vanuit de Landelijke Gilde: Antoine De Keukeleire engageerde zich opnieuw om verschillende keren 

mee te komen helpen.  

 

Dankzij een beurtensysteem onder de leerkrachten en de juffen van de opvang werd ook in de grote 

vakantie veel zorg besteed aan het onderhoud van ons schooltuintje. En ook deze keer kregen we hulp 

van vrijwilligers vanuit de Landelijke Gilde die ook enkele weken op zich namen om ons tuintje te 

verzorgen.  
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Door de goede zorgen, konden deze kinderen reeds in de eerste week van het schooljaar een 

overheerlijke groentesoep maken.  
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Een kleurrijke start van het schooljaar 

Op 2 september mochten wij terug al onze kinderen verwelkomen. Dit jaar 

arriveerden ze  in een heel kleurrijke school. Vele kinderen hadden zich gekleed 

in hun eigen ‘klaskleur’ waardoor ook de nieuwe kinderen wisten bij welke 

vriendjes zij mochten aansluiten. Na het invullen van een gekleurd vlagje met 

daarop hun ‘droom voor dit schooljaar’ werd er heel veel geknuffeld en 

bijgepraat na deze lange grote vakantie. Ondertussen konden de ouders en 

grootouders genieten van een tasje koffie dat werd aangeboden door onze 

gedreven ouderraad. 

Op die manier was het startschot gegeven van ons jaarthema waarrond we het hele schooljaar gaan 

werken.  

Maar… vrijdag bleken die kleuren verdwenen te zijn!! Wat erg!! Alles verloor zijn licht en glans en zelfs 

de bewakers van de regenboog die anders schitterden in hun kleurrijke pakken, kwamen het droevige 

nieuws melden in het zwart. Er bleek echter toch een schijn van kans te 

zijn: wanneer de volledige school samenwerkte bij het uitvoeren van 

opdrachten, dan kon kleur per kleur opnieuw teruggewonnen worden. 

Zo gezegd, zo gedaan. Iedere leerling kreeg een kleur van de regenboog 

en omdat verenigde krachten nog efficiënter werken, vormden alle 

kinderen met dezelfde kleur eenzelfde groep. Alle leeftijden zaten door 

elkaar en konden zo helpen om de kleuren terug te brengen. 

 

En of ze deze terug kregen! Alle opdrachten werden met glans vervuld en 

de regenboog prijkt opnieuw boven ons schooltje met zijn zeven prachtige 

kleuren.  

 

 

De speelplaats mocht delen in de kleuren want alle kinderen tekenden met hun 

welverdiende kleurkrijtjes. 

En de regenboog keek en zag dat het goed was.  

Oef! Het schooljaar is gered! 
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Praktische informatie 

Inschrijvingen voor schooljaar 2020-2021 

De kinderen geboren in 2018 komen volgend schooljaar aan bod. 

Voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021 van peuters (geboren in 2018) / kleuters en 

nieuwe leerlingen, zal er met een digitaal aanmeldingssysteem gewerkt worden. 

De informatie over de procedure zal in de loop van december door middel van een infobrochure door 

de gemeente en de school verspreid worden en op de schoolwebsite vermeld worden. 

De voorrang voor broertjes en zusjes zal ook binnen dit systeem blijven bestaan.   

Wil je eerst eens een kijkje komen nemen op onze school, dat kan! Maak alvast een afspraak om even 

langs te komen. Jullie kunnen de sfeer al even opsnuiven en we noteren dan je gegevens zodat we je 

tijdig kunnen informeren.  

Dit kan via  

● Telefoon: 09/385.47.13  

● Mail: info@vbszevergem.be 

 

Hulp gevraagd!  

Elke dinsdagnamiddag trekken de klassen naar de 

plaatselijke bibliotheek op het dorp van Zevergem.  

Er is telkens één vrijwilliger die ons helpt om de boeken op 

hun plaats te zetten, de kaartjes van de kinderen in 

ontvangst te nemen en ervoor te zorgen dat het uitlenen van 

de boeken op een goede manier gebeurt.  

Maar om ervoor te zorgen dat niet telkens dezelfde persoon 

elke week moet komen, zou het leuk zijn om hiervoor nog 

wat meer vrijwilligers te vinden. Op die manier blijft het 

haalbaar voor iedereen.  

Voel jij je geroepen om te komen helpen? Mail je gegevens zeker door naar info@vbszevergem.be 
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Wen-dagen 

Voor de peutertjes die nog dit schooljaar instappen, zijn er wen-voormiddagen voorzien. Op 

deze dagen mogen zij even komen ‘wennen’ in hun klasje. Tot dan!! 

● Donderdag 24/10/2019 van 9u tot 10u30  (voor instapdatum 04/11/’19) 

● Donderdag 19/12/2019 van 9u tot 10u30  (voor instapdatum 06/01/’20) 

● Donderdag 30/01/2020 van 9u tot 10u30  (voor instapdatum 03/02/’20) 

● Donderdag 20/02/2020 van 9u tot 10u30  (voor instapdatum 02/03/’20) 

● Donderdag 02/04/2020 van 9u tot 10u30  (voor instapdata 20/04/’20) 

● dinsdag 19/05/2020 van 9u tot 10u30 (voor instapdata 25/05/’20) 

Opendeur 

Op zaterdag 1 februari 2020 zet ons 

Kleuterhuis 
van 10.00 tot 12.00 de deuren open. 

Gewoon even binnenwippen met je buren, vrienden, kennissen en natuurlijk ook met je peuter of 
eerste kleuterklasser. 

Gezellig even de sfeer opsnuiven van het Kleuterhuis en informeel kennismaken met de andere 

kindjes, hun ouders, de school en natuurlijk met de kleuterjuffen.   

Een unieke school voor jouw uniek kind… Het zal zeker klikken!  
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