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Eerste rapport voor de lagere school 
Komende vrijdag ronden we de eerste weken 
van dit schooljaar af. De leerlingen van de 
lagere school krijgen die dag hun eerste 
rapport mee naar huis. Er zit een brief bij 
met meer uitleg over het nieuwe rapport. 
Het volgende rapport is eind januari 
2022.Tussendoor krijgt u de toetsenmap op 
regelmatige basis mee naar huis.  

 
 

 

Oudercontacten                                                                 
In de week van 15 november zijn er oudercontacten 
gepland in de lagere school. 
Een uitgelezen moment om met de leerkracht(en) van 
uw dochter of zoon in gesprek te gaan rond het 
welbevinden op school en de schoolse evolutie.  
Met de huidige corona-maatregelen kunnen wij de 
oudercontacten WEL fysiek laten doorgaan.  
Bij het betreden van de school vragen wij u om een 
mondmasker op een correcte manier over neus en 
mond te dragen en dit volcontinu aan te houden tot 
u de school opnieuw verlaat. Dit is een verplichte 
maatregel, van overheidswege en voor iedereen. 
Bij aankomst op school wordt gevraagd om ook de 
handen te ontsmetten.  
Als u COVID-achtige symptomen heeft en/of 
anderszins ziek bent, vragen we u om uw gemaakte 
afspraken te annuleren en geen onnodige risico's te 
nemen door toch naar de school te komen. De 
leerkrachten zullen de planning opmaken en 
communiceren.  

 

Wandel mee  
Op 11 november gaat WANDEL MEE door. 
Hoe meer deelnemers, hoe beter onze 
school scoort. Een stevige, ontspannende 
wandeling voor groot en klein in een mooie 
omgeving van Evergem. Onlangs heb ik op 
een zondagmorgen deze wandeling gestapt 
en gemerkt hoe mooi het er is. Doen jullie 
mee ?  

 

Peuterkijkdag                                                    
Op vrijdag 19 november (van 16.00 uur tot 
18.00 uur) en zaterdag 20 november (van 
10.00 uur tot 12.00 uur) zetten we de 
deuren open voor toekomstige kleuters. Als 
jullie ouders kennen wiens dochter of zoon 
bijna naar school mag komen en van een 
klasje kan beginnen dromen, dan mogen zij 
gerust eens binnen lopen. Jullie mogen ons 
hun gegevens bezorgen, zodat wij hen een 

uitnodiging kunnen sturen.  

Fietsers 
’s Morgens is het nog/al donker wanneer de meeste 
fietsers aankomen op school. Wanneer ik sommige fietsers 
passeer op weg naar school, moet ik jammer genoeg 
vaststellen dat ik sommige kinderen zie rijden zonder 
fietslicht. Ik spreek deze leerlingen aan, maar vraag toch 
aan alle ouders om ervoor te zorgen dat iedere fietser een 
verplicht fietslicht heeft dat werkt.  

 

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) 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Helm op, fluo-top                                                                  
De donkerste maanden komen eraan. We starten opnieuw 
met de ‘HELM OP, FLUO TOP !’ actie. Doel van het project 
is de kinderen extra te motiveren om zich zichtbaar en 
veilig in het verkeer te begeven. De actie loopt tussen de 
herfst- en de krokusvakantie. Gedurende deze periode 
kunnen de kinderen stickers verdienen door het dragen van 
een fluo-hesje en een fietshelm. Voor onze school kan dit 
geen probleem zijn, aangezien het dragen van een fluo-
hesje verplicht is. Kinderen waarbij het fluo-hesje te klein, 
kunnen dit gratis omwisselen bij de directeur voor een 
grote model. Wie het kwijt is, moet een nieuw hesje kopen 
voor 5 euro. Een nieuwe bestelling met grotere maten is 
geleverd.  

 

 
Parkeren aan de school                                                          
Wij vragen om de parking voor de school vrij te houden 
voor de personeelsleden van de school tussen 08.00 uur 
en 16.00 uur. U kan als ouder zonder probleem parkeren 
op het dorpsplein of aan de kerk. Ouders die kinderen 
afzetten of ophalen in de opvang via het Akkerken 
parkeren NIET op het voetpad ! Dit is trouwens verboden 
volgens de verkeersregels.  
Voor ‘t Klokhuis is er parkeerplaats voor enkele auto’s. 
Daar kan u stoppen om uw kind te laten uitstappen. Wij, 
als volwassenen, geven het goede voorbeeld aan onze 
kinderen. Helpen jullie mee om de schoolomgeving 
veiliger te maken ? Alvast bedankt !  

 

Koekenverkoop door het oudercomité  
Ons oudercomité organiseeert na de herfstvakantie een 
lotus-koekenverkoop. Heerlijke koekjes om mee te 
nemen naar school of thuis bij de koffie.  
De bestellingen kunnen gebeuren tot en met vrijdag 26 
november. De leveringen gebeuren op donderdag 16 
december na school.  
De opbrengst van deze koekenverkoop komt integraal 
terug naar de kinderen. 

 

Corona-maatregelen  
Leerlingen van het 5de en 6de leerjaar dragen vanaf 8 november binnen opnieuw een 
mondmasker op school. 
Als de leerlingen stilzitten in de klas en er is voldoende afstand en ventilatie, mag het 
mondmasker af. 
Buiten kunnen de mondmaskers af, als de leerlingen intense fysieke contacten 
vermijden. 
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Kalender november – december 2021 
 

november 2021 

zaterdag 30 oktober t/m zondag 7 november : herfstvakantie 

zaterdag 30 oktober we schakelen over op de wintertijd !  

maandag 1 november  Allerheiligen  

maandag 8 november  instapdatum nieuwe kleuters  

dinsdag 9 november  uitstap 1ste en 2de leerjaar naar het bos 
herdenking wapenstilstand voor het 5de en 6de leerjaar (14.30 uur 
op het dorpsplein) 

donderdag 11 november  wapenstilstand / geen school 

vrijdag 12 november  lokale verlofdag / geen school  

week van 15 november : oudercontacten in de lagere school  

woensdag 17 november vergadering oudercomité  

donderdag 18 november  workshop na film ‘Op de vlucht’ voor 5A (in de namiddag) 
campusraad scholengemeenschap (19.30 uur) 

vrijdag 19 november  workshop na film ‘Op de vlucht’ voor 5B (in de voormiddag) 
workshop na film ‘Op de vlucht’ voor 6de (in de namiddag) 
expeditie geluk ! meer info volgt  
peuterkijkdag van 16.00 – 18.00 uur 

zaterdag 20 november peuterkijkdag van 10.00 – 12.00 uur  

woensdag 24 november  pedagogische studiedag voor de leerkrachten / geen school voor 
de leerlingen 

donderdag 25 november  info-avond studiekeuze secundair onderwijs (19.00 uur huis van 
Jef) 

vrijdag 26 november  

   

 

december 2021 

vrijdag 3 december  sinterklaasfeest  

woensdag 15 december ringstick voor het 4de leerjaar  

maandag 20 december wenmoment nieuwe kleuters die starten na de kerstvakantie 

vrijdag 24 december levende kerststal  
geen ochtendopvang door de gemeente  
Kerstavond  

zaterdag 25 december Kerstmis  

zaterdag 25 december 2021 t/m zondag 9 januari 2022 : kerstvakantie  

   

 

januari 2022 

maandag 10 januari instapdatum nieuwe kleuters 
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