
VRIJE BASISSCHOOL ZEVERGEM
Dorp 32—9840 Zevergem

09/385.47.13
info@vbszevergem.be
www.vbszevergem.be

Vrije Basisschool Zevergem Het Infootje 173 juni 2021

http://www.vbszevergem.be


In dit Infootje:
Woorden en beelden... 2

Een unieke school voor jouw uniek kind. 4
Een greep uit onze visie: 4

Mijn school is als een thuis 4

Thuis, een plek waar iedereen je kent. Daar mag je wezen wie je bent. 4

Thuis, die plek waar je voelt dat je altijd welkom bent. 4

Thuis is waar we samen zijn. 4

Thuis, waar liefde en herinneringen ontstaan. 4

Het schoolleven zoals het is... 5
Jaarthema: Hoe? Zo! 5

Schoolfeest in coronatijden 6

Onze ouderraad in actie 9

met een overheerlijk ontbijt 9

met de exclusieve offroad familiewandeling 9

Tuinbuddy's in actie 10

De zonnetjesklas op uitstap naar het educatief centrum ‘de kaaihoeve’ 12

Inschrijven voor schooljaar 2022-2023: 13

De school steunen met ‘TROOPER’ 13

Hulp gevraagd! 13

Belangrijke data voor volgend schooljaar: 14

VRIJE BASISSCHOOL ZEVERGEM Infootje 173, juni 2021

1



Woorden en beelden...
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Een unieke school voor jouw uniek kind.
Een greep uit onze visie:
Groeien in een warme school, waar je in de eerste plaats jezelf mag zijn
en je goed mag voelen, in een zorgzaam klimaat.

Een mama schreef ooit op een afscheidskaartje: “Dank je wel dat mijn dochter hier zichzelf mocht zijn”. Wanneer we
beweren dat iedere leerkracht een zorgleerkracht is, dan gaat het zeker ook hierover. Basiszorg voel je aan de sfeer op
een school. Aan de aandacht die kinderen krijgen bij hun kleine en grote verdrietjes. Aan het graag zien van de
kinderen.

De kinderen zelf moet je niets wijsmaken, ze voelen dit perfect aan. Het thuisgevoel komt er trouwens niet vanzelf. De
maandelijkse Grote Kring, de buddy’s, het ‘schoollied’, het klasdoorbrekend werken… zovele initiatieven om een
positief groepsgevoel te creëren. ‘School is cool!’ We kregen al kinderen over de eindmeet die voorheen elders
blijkbaar een vogel voor de kat waren, maar hier mochten openbloeien.

Gewoonweg omdat we ze wat eigenwaarde konden terug geven. Het onontbeerlijke gevoel van graag gezien te zijn en
te mogen zijn wie je bent. In jouw uur en op jouw wijze.

Mijn school is als een thuis
Een mooier compliment kunnen we niet krijgen.
Onze kleuterklassen noemen niet voor niets ons KleuterHUIS!

Thuis, een plek waar iedereen je kent. Daar mag je wezen wie je bent.
Dat wij een kleinschalige school zijn, zorgt ervoor dat wij alle kinderen kennen en op die manier aansporen om
nog meer van zichzelf te tonen.

Thuis, die plek waar je voelt dat je altijd welkom bent.
Niet alleen een warme ‘Goedemorgen!’, maar ook de stevige gemeende knuffel die je daar soms bij krijgt,
toont dat kinderen zich hier welkom voelen.
De bevestiging van dit warme gevoel kregen we dit jaar wanneer kinderen die verhuisd zijn, toch na een tijdje
opnieuw kwamen aankloppen om bij ons naar school te komen. Met open armen hebben we ze ontvangen en
we genoten van hun stralend gezicht. Ze voelden zich welkom en konden zichzelf zijn.

Thuis is waar we samen zijn.
Dit weerspiegelt zich onder andere in de vele activiteiten die we samen als school willen organiseren. De
voorbije jaren werd het ons niet gemakkelijk gemaakt, maar dit hield ons niet tegen om toch die bosklas,
zeeklas, schoolreis,... en dit jaar ook ons schoolfeest te organiseren. Alles moest anders en dit kostte extra
energie, maar net van dit samenzijn met ouders, kinderen en sympathisanten… kregen wij net veel meer
energie terug!

Thuis, waar liefde en herinneringen ontstaan.
Vraag dit maar aan onze zesdeklassers.
Hier zijn vrienden voor het leven ontstaan!
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Het schoolleven zoals het is...

Jaarthema: Hoe? Zo!

We sluiten het schooljaar af in stijl!

Het is alweer een hele poos geleden sinds we voor het

eerst de betweterige en verstrooide professors leerden

kennen. Professor Kwistetal en professor Kweetetniet

gaven ons het hele jaar door verschillende problemen

die we moesten oplossen. Toch was het laatste probleem

het meest bijzondere. ‘Pimp je outfit’ voor het lager en

‘hoe maak je zelf juwelen’ voor de kleuters. Geen

gemakkelijke opdracht! De leerlingen moesten creatief

uit de hoek komen en het beste van zichzelf geven. Dit

alles resulteerde in een prachtige modeshow waarin elke

leerling het mooiste van zichzelf bracht. Elke klas won

zelfs een leuke prijs! En ja hoor, zelfs professor Kwistetal

had het niet beter kunnen doen! Wat waren deze

professors trots op hun leerlingen! Een mooier afscheid

hadden zij zich niet kunnen wensen!
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Schoolfeest in coronatijden

Wat in vele scholen een onmogelijke opdracht leek, verwezenlijkten we
in onze school wel.
Oké, het was helemaal anders dan we gewoon waren en er was een pak
voorbereidingswerk aan, maar wat hebben de ouders en vooral de
kinderen genoten van het samen afsluiten van het schooljaar!
Alle maatregelen werden opgevolgd en in plaats van één namiddag
maakten we er twee namiddagen van. We zaten per bubbel aan tafel en toch deed het zo deugd om op die
manier samen rond het podium te zitten en onze kinderen te  zien stralen tijdens hun optreden. Met onze
eigen Scheldemeersen als prachtig decor konden de weergoden niet anders dan ons goed gezind te zijn.
Het werd dan ook een sfeervol en prachtig weekend!
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Onze ouderraad in actie

met een overheerlijk ontbijt:

met de exclusieve offroad familiewandeling:

Hierbij kwam je op de mooiste plekjes van ons mooie dorp Zevergem. We nemen jullie even mee:
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Tuinbuddy's in actie
Onze schoolmoestuin krijgt ook dit jaar steeds meer vorm. De tomaten zijn aan het groeien, de aardappelen
zijn ook op volle kracht! De pompoenen kunnen beginnen kruipen en de sla, spinazie en radijsjes smaken
reeds overheerlijk.

.

De zonnetjesklas en de tuinbuddy’s sloegen dit jaar de handen in elkaar om ook een echt ‘zevertuintje’ te
onderhouden.  Zo leren de kinderen de invloed van het verschil in klimaat tussen de planten die buiten
groeien en die in de serre. Wat een verschil in groeisnelheid!! Ook de verzorging en het water geven zijn
toch wel heel verschillend!

Weet je… in de serre groeien er al courgettes, tomaten, radijzen, sla en nog veel meer. Alle kleuters hebben

reeds een heerlijk vers blaadje sla kunnen proeven. Welke groente is er volgende keer aan de beurt?
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De zonnetjesklas op uitstap naar het educatief centrum
‘de kaaihoeve’

In de tuin van de Kaaihoeve gingen de kleuters samen op stap met Kriebel het bijtje en Wiebel de
zonnebloem. In de opdrachten ontdekten de kleuters op een speelse manier de basiselementen van de
natuur. Ze kregen ook zaadjes mee om zonnebloemen te zaaien zodat de bijtjes veel lekkere honing kunnen
maken.

We brachten dan ook een bezoekje bij de imker en zagen wel duizend bijtjes rondvliegen en hoorden ze
zoemen. De imker had heerlijke verse honing die we mochten proeven. Mmmmm… Heerlijk!

Nu gaan we vast en zeker heel veel zonnebloemen in onze tuin zaaien zodat Wiebel de zonnebloem kan
zorgen voor de nectar voor de bijtjes.
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Inschrijven voor schooljaar 2022-2023:
De kinderen geboren in 2020 komen volgend schooljaar aan bod.

Voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2022-2023 van peuters (geboren in 2020) / kleuters en nieuwe

leerlingen, zal er terug via het digitaal aanmeldingssysteem van De Pinte gewerkt worden.

De informatie over de procedure zal in de loop van het schooljaar 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 blijft uiteraard bestaan.

Wil je eerst eens een kijkje komen nemen op onze school? Dat kan zeker en vast! Maak alvast een afspraak

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

kunnen informeren. Onze contactgegevens:

● Telefoon: 09 / 385 47 13
● Mail: info@vbszevergem.be

De school steunen met ‘TROOPER’
Wist je dit al? Iedereen die online shopt, kan ons steunen!
Maak kennis met Trooper. Een website die ervoor zorgt dat je onze school kan
steunen door één extra klik wanneer je online shopt. En jouw aankopen kosten je
geen eurocent meer.

1. Je surft naar onze Trooperpagina: www.trooper.be/vbszevergem .
2. Je kiest de webshop waar je wil shoppen (meer dan 600 webshops) en klikt op het logo. Door die

klik weet de webshop dat jij ons wil steunen.
3. Je shopt en betaalt zoals je altijd doet. Je betaalt niets extra.
4. De webshop schenkt gemiddeld 5 procent van jouw aankoopbedrag aan onze school.

Heb je nog iets nodig? Bestel het eens via www.trooper.be/vbszevergem en steun onze school.
Alvast bedankt!

Hulp gevraagd!
Elke middag spelen onze kinderen buiten. Omwille van Corona hebben wij de

speeltijden op een andere manier georganiseerd. We kregen van leerlingen, ouders

en leerkrachten heel wat positieve reacties en willen dan ook volgend jaar graag in

dezelfde lijn verder werken. Hiervoor hebben we echter extra toezichters nodig. Voel jij je geroepen om te

komen helpen? Aarzel niet om je gegevens door te sturen naar naar info@vbszevergem.be We nemen zo

vlug mogelijk contact met je op!
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Belangrijke data voor volgend schooljaar:
Bekijk ook zeker onze Google Agenda waarop al deze data reeds ingevuld staat.

Vriendjesdag: maandag 30 augustus van 16u30 tot 18u30
Alle kinderen en ouders zijn welkom op onze school om al eens een kijkje te nemen in de klassen. Je kan

ook de leerkrachten en de andere vriendjes van de klas zien.

Klascontacten:
Noteer dit zeker in je agenda, want tijdens deze momenten wordt telkens heel belangrijke informatie

gegeven over de specifieke manier van werken, de inhouden,... in die klas het komende schooljaar.
- peuters en eerste kleuterklas (kleine en grote zonnen): donderdag 2 september om 20u
- tweede kleuterklas (kleine bloemen): maandag 6 september om 20u
- derde kleuterklas (grote bloemen): dinsdag 7 september om 20u
- eerste leerjaar: woensdag 8 september om 20u
- tweede leerjaar: donderdag 9 september om 20u
- derde leerjaar: maandag 13 september om 20u
- vierde leerjaar: dinsdag 14 september om 20u
- vijfde leerjaar: woensdag 15 september om 20u
- zesde leerjaar: donderdag 16 september om 20u

Bosklas voor het 5de en 6de leerjaar:
van maandag 22 november 2021 tot en met vrijdag 26 november 2021

Vrijaf voor de kinderen:
Lokale verlofdagen:

● maandag 4 oktober 2021
● vrijdag 4 februari 2022

Vrijaf wegens pedagogische studiedag:
● vrijdag 12 november 2021
● woensdag 8 december 2021

Vrijaf wegens feestdagen (buiten de reguliere schoolvakanties):
● donderdag 11 november 2021: Wapenstilstand
● vrijdag 24 december 2021: er is maar een halve dag les (!) omwille van kerstavond
● maandag 18 april 2022: Paasmaandag
● donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei: Hemelvaartdag + Brugdag
● maandag 6 juni: Pinkstermaandag

Wen-dagen:
Voor de peutertjes die nog dit schooljaar op een andere datum dan 1 september instappen, zijn er

wen-voormiddagen voorzien. Op deze dagen mogen zij even komen ‘wennen’ in hun klasje.
● donderdag 28/10/2021 van 8u40 tot 10u10  (voor instapdatum 08/11/’21)
● donderdag 23/12/2021 van 8u40 tot 10u10  (voor instapdatum 10/01/’22)
● donderdag 27/01/2022 van 8u40 tot 10u10  (voor instapdatum 01/02/’22)
● donderdag 24/02/2022 van 8u40 tot 10u10  (voor instapdatum 07/03/’22)
● donderdag 31/03/2022 van 8u40 tot 10u10  (voor instapdatum 19/04/’22)
● dinsdag 24/05/2022 van 8u40 tot 10u10 (voor instapdatum 30/05/’22)
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