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Fiscale attesten middagtoezicht  

Via mail wordt het fiscaal attest voor de 

personenbelasting bezorgd. Bewaar dit 

document zorgvuldig, zodat u dit tijdig 

in uw aangifte kan inbrengen.  

 
 

Werken waterleiding in het Dorp  

Gedurende meer dan een jaar zullen er werken zijn 

tussen de Mithremstraat en de Wurmstraat. Dit kan 

voor enige hinder zorgen ’s morgens en ’s avonds. 

Gelieve hiermee rekening te houden, zodat uw 

kind(eren) tijdig op school is/zijn.  

Ook naar verkeersveiligheid vragen wij de nodige 

aandacht, zodat onze leerlingen op een veilige manier 

van en naar school kunnen komen.  

Volg het verloop 

op evergem.be/waterleidingsleidinge 
 

Warme maaltijden  

Tot eind april zullen er GEEN warme 

maaltijden geserveerd worden. De 

kinderen brengen hun eigen picknick 

mee. Deze wordt opgegeten in de klas, 

onder toezicht van de leerkracht.  

Vanaf maandag 3 mei worden opnieuw 

warme maaltijden aangeboden. Voor de 

lagere school kan er geen soep besteld 

worden. Gelieve daarom de 

maaltijdkaart aan te leerkracht te 

bezorgen. 
 

Afwezigheden melden  

Wanneer uw kind omwille van ziekte afwezig is, 

vragen wij om voor 08.40 uur de school via telefoon        

(09/357.75.21) te verwittigen. Zo kunnen we nog 

tijdig de gereserveerde maaltijd/soep afzeggen en het 

remgeld schrappen. 

Wanneer uw kind na afwezigheid opnieuw naar 

school komt, is het belangrijk om een bewijs van 

afwezigheid mee te geven. Dit kan een doktersbriefje 

zijn of een zelf geschreven attest (beperkt tot 

maximum 4 keer per jaar met een maximum van 3 

dagen na elkaar).  

 

Nieuwe kleuters op onze school 

Na de paasvakantie zijn er 9 nieuwe 

peuters gestart in de kabouterklas. Juf 

Annelies heeft de handen vol om deze 

nieuwe kleuters zich vlug thuis te laten 

voelen. Met de hulp van juf Marianne, 

Evelyne en een stagiaire verloopt alles 

vlot. Het wenmoment net voor de 

vakantie is volledig corona-proof 

georganiseerd op verschillende 

momenten met een maximum van 2 

nieuwe kleuters per moment. Alvast 

welkom aan de nieuwe kleuters en hun 

ouders op De Bijenkorf.   

 

Didactische uitstappen  

Vanaf nu kunnen er opnieuw didactische 

uitstappen georganiseerd worden binnen 

hetzelfde leerjaar/klas (te voet of met de 

fiets). 

 

http://www.vbs-bijenkorf.be/
https://www.evergem.be/waterleidingsleidinge
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Kalender april-mei 2021 

 

dinsdag 27 april  wandelvergadering oudercomité  

woensdag 28 april  medische onderzoek 1ste kleuterklas  

maandag 3 mei auteurslezing voor het 1ste leerjaar  

wenmoment voor kleuters die starten na verlengd weekend van 

Hemelvaaart 

dinsdag 4 mei  sportdag voor het 3de en 4de leerjaar (onder voorbehoud) 

dinsdag 11 mei  sportdag voor het 5de en 6de leerjaar (onder voorbehoud) 

auteurslezing voor het 5de leerjaar  

woensdag 12 mei sportdag voor de 3de kleuterklas (onder voorbehoud) 

donderdag 13 mei  O.-L.-H. Hemelvaart (vrijaf voor de leerlingen) 

vrijdag 14 mei  brugdag (vrijaf voor de leerlingen) 

maandag 17 mei  lokale verlofdag (vrijaf voor de leerlingen) 

dinsdag 18 mei  instapdatum nieuwe kleuters  

vrijdag 21 mei zwemmen (onder voorbehoud) 

maandag 24 mei  Pinkstermaandag (vrijaf voor de leerlingen) 

 

 

Studie  

Vanaf 3 mei organiseren we opnieuw 

studie voor de lagere school. We houden 

de kinderen in 2 groepen (onderbouw en 

bovenbouw) apart. We zorgen dat de 

leerlingen voldoende ver van elkaar hun 

huiswerk kunnen maken of lessen 

kunnen studeren.  

 

Boekenbeestenwandeling  

Tussen 1 mei en 20 juni kan iedereen deelnemen 

aan onze boekenbeestenwandeling in en rond de 

school (4,5 km). 

Meer info krijgt u binnenkort in een apart 

schrijven. Alle kinderen van onze school die 

deelnemen, krijgen alvast een attentie. Op het 

einde van het schooljaar worden enkele mooie 

prijzen uitgeloot onder alle deelnemers.  

Op de website van onze school zal u vanaf 1 mei 

ook het deelnemingsformulier terugvinden. Alle 

kinderen zullen een papieren versie meekrijgen 

naar huis.  

 

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


 

VRIJE BASISSCHOOL DE BIJENKORF     www.vbs-bijenkorf.be 

AKKERKEN 2       directie@vbs-bijenkorf.be 

9940 SLEIDINGE       09/357.75.21   

Lid van v.z.w. Edugo scholengroep (0455.490.125) 

Kalender juni 2021 

 

dinsdag 1 juni  medisch onderzoek voor de kinderen die afwezig waren doorheen het jaar 

In de bib een kennismakingsmoment met beeldende kunsten (academie van 

Gent) voor bepaalde klassen  

vrijdag 4 juni  sportrapport voor de lagere school  

zwemmen (onder voorbehoud)  

vrijdag 11 juni  sportdag voor het 1ste en 2de leerjaar (onder voorbehoud) 

peuterkijkdag van 16.00 – 18.00 uur  

zaterdag 12 juni peuterkijkdag van 10.00 – 12.00 uur 

vrijdag 18 juni zwemmen (onder voorbehoud) 

woensdag 23 juni kleuterlandschap voor 1ste en 2de kleuterklas (onder voorbehoud) 

donderdag 24 juni  schoolraad (met de nieuwe samenstelling) 

vrijdag 25 juni  afscheidsreceptie voor het 6de leerjaar  

dinsdag 29 juni schoolreis voor het 6de leerjaar (Oudenaarde) (onder voorbehoud) 

woensdag 30 juni  laatste schooldag tot ’s middags 

rapport voor alle leerlingen van de lagere school  

 

Wijzigingen in de kalender worden tijdig meegedeeld !  

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

