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We wensen jullie voor 2020 een 

warm jaar zonder zorgen en met veel 

mooie momenten !  

Tijdig op school aanwezig zijn, is 

een fantastisch voornemen om waar 

te maken in 2020 ! 

In januari staat boekenbeest Dwarrel in 

de kijker. Dwarrel droomt vaak weg bij 

mooie gedichten en fijne gedachten. 

Tijdens de poëzieweek zal het dus ook 

gedichten regenen.  

Op woensdag 22 januari  is er een 

pedagogische studiedag voor de 

leerkrachten. Die dag hebben al onze 

leerlingen vrijaf ! 

Op zaterdag 8 februari organiseert de school een 

eetfestijn in ‘t Klokhuis ter vervanging van de kaas- en 

wijnavond. Hou deze datum alvast vrij. Inschrijven kan via 

de website van onze school. Weet dat het aantal 

aanwezigen beperkt is tot 600 personen. Dus tijdig 

inschrijven, is de boodschap : www.vbs-bijenkorf.be  

Het is belangrijk dat de kinderen tijdens de speeltijden 

een frisse neus kunnen halen buiten op de speelplaats. 

Gelieve jullie zoon of dochter een muts, een sjaal en 

eventueel handschoenen mee te geven (uiteraard 

genaamtekend !). Bij regenweer en/of sneeuw is 

aangepast schoeisel geen overbodige luxe. Indien het 

echt te koud is, spelen de kinderen een deel van de 

speeltijd of middagpauze binnen.  

 
 

Op vrijdag 17 januari (van 16.00 uur tot 

18.00 uur)  en zaterdag 18 januari (van 

10.00 uur tot 12.00 uur)  hebben wij een 

peuterkijkdag op onze school. Nodig uw 

buren en familie uit wanneer zij een 

kindje hebben dat binnenkort naar 

school mag komen. U kan ook het adres 

doorgeven en dan sturen wij een 

uitnodiging.  

Op donderdag 30 januari 2020 organiseert de scholengemeenschap een 

info-avond rond studiekeuze secundair onderwijs. Deze zal doorgaan in het 

ontmoetingscentrum in Doornzele. Binnenkort krijgt u als ouder hierover meer 

info.  

http://www.vbs-bijenkorf.be/
http://www.vbs-bijenkorf.be/
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Kalender januari en februari 2020  

 

januari 2020 

maandag  6 januari  instapdatum nieuwe kleuters  

dinsdag 7 januari  boekenbeestenbabbel voor de lagere school ‘Dwarrel’ 

donderdag 9 januari  het 1ste leerjaar gaat sterzingen in Ave Maria  

vrijdag 10 januari  zwemmen voor 3KB en 1ste, 2de, 3de , 4de en 6B 

maandag 13 januari  medisch onderzoek voor het 6de leerjaar B  

woensdag 15 januari  vergadering oudercomité (in de eetzaal van de school om 20.00 uur) 

donderdag 16 januari medisch onderzoek voor het 6de leerjaar A 

vrijdag 17 januari  peuterkijkdag van 16.00 tot 18.00 uur  

zaterdag 18 januari  peuterkijkdag van 10.00 tot 12.00 uur  

dinsdag 21 januari  6de leerjaar op bezoek bij Einstein atheneum in Evergem  

woensdag 22 januari  pedagogische studiedag / vrijaf voor de leerlingen  

woensdagnamiddagsportactiviteit voor het 6de leerjaar (netbal) 

vrijdag 24 januari  zwemmen voor 3KA en 1ste, 2de, 3de, 4de  en 5A 

maandag 27 januari  wenmoment voor alle peuters die starten op 3 februari  

dinsdag 28 januari  toneel voor de 2de kleuterklas  

woensdag 29 januari  woensdagnamiddagsportactiviteit voor het 5de leerjaar (netbal)  

donderdag 30 januari  info-avond secundair onderwijs (info volgt)  

 

 

februari 2020 

maandag 3 februari  instapdatum van enkele nieuwe kleuters  

woensdag 5 februari medisch onderzoek CLB op school voor de 1ste kleuterklas (groep 1) 

vrijdag 7 februari  zwemmen voor 3KB en 1ste, 2de, 3de, 4de en 5B 

zaterdag 8 februari  eetfestijn op De Bijenkorf vanaf 18.00 uur (in ’t Klokhuis) 

maandag 10 februari  auteurslezing voor het 5de leerjaar om 09.00 uur  

dinsdag 11 februari  dikketruiendag  

boekenbeestenbabbel Knussel  

vergadering schoolraad in Evergem (uitleg over het BOS-verhaal) 

woensdag 12 februari  medisch onderzoek CLB op school voor de 1ste kleuterklas (groep 2) 

maandag  17 februari  auteurslezing voor het 3de leerjaar (09.00 uur en 10.30 uur) 

wenmoment nieuwe kleuters die starten na de krokusvakantie  

dinsdag 18 februari  op ontdekking in het theater – CC Stroming  (4de leerjaar) 

woensdag 19 februari  oudercontacten in de kleuterschool  

woensdagnamiddagsportactiviteit voor het 3de leerjaar (tussen 4 vuren) 

vrijdag 21 februari  rapport voor de leerlingen van de lagere school  

zwemmen voor 3KA en 1ste, 2de, 3de, 4de en 6A 

zaterdag 22 februari tot en met zondag 1 maart : krokusvakantie  

maandag  2 maart  instapdatum nieuwe kleuters  

 

http://www.vbs-bijenkorf.be/

