
 

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) 

 

 

Maandbrief maart 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

code geel in het onderwijs  
Na bijna 2 moeilijke jaren kunnen de coronamaatregelen nu verregaand versoepeld worden. Vanaf maandag 
7 maart gaan we naar code geel.  

- Leerlingen en personeelsleden moeten geen mondmasker meer dragen.  
- Activiteiten buiten de schooluren (schoolfeesten, opendeurdagen, infoavonden, …) zijn toegelaten.  
- Vermengen van klasgroepen is toegestaan. Leerlingen moeten geen vaste plaats meer krijgen in het 

klaslokaal.  
- We kunnen met het 3de en 4de leerjaar op plattelandsklas naar Sint-Jan-In-Eremo.  
- De oudercontacten voor de kleuterschool kunnen zonder probleem fysiek doorgaan. 
- We blijven verder ventileren en verluchten, omdat we gebruik maken van de CO² meters in alle 

lokalen.  
- We blijven inzetten op de basis hand- en hoesthygiëne.  
- Wie ziek of besmet is, blijft thuis ! 

 

koffiestop ten voordele van 
Broederlijk Delen  

- Komende vrijdag kan je aan de 
schoolpoort ’s morgens van 
08.00 uur tot 09.00 uur en 
naschools van 15.00 uur tot 
16.00 uur een koffie drinken 
ten voordele van Broederlijk 
Delen. Je kan een vrije bijdrage 
deponeren in een spaardoosje.  

- Wie geen koffie drinkt, kan iets 
anders te drinken krijgen.  

 

helm op, fluo top ! 

- Het einde van de krokusvakantie betekent ook het 

einde van de actie ‘helm op, fluo top !’. 

- Normaal hebben alle kinderen een volle 

spaarkaart. We dragen immers alle dagen ons 

fluohesje, waardoor we deze volle spaarkaart 

meer dan verdienen.  

- Een volle spaarkaart geeft recht op een gratis 

ticket voor de zoo, Planckendael of het 

Serpentarium in Blankenberge.  

- Hopelijk kan iedereen er van genieten zodra de 

corona-problemen achter de rug zijn. Veel plezier 

alvast.  

 

nieuw speeltuig 
- Dankzij de steun van enkele (groot)ouders kunnen onze leerlingen vanaf 

vandaag, maandag 7 maart, genieten van het nieuwe speeltoestel naast de 
zandbak.  

- Op 25 maart wordt een bijkomend toestel geplaatst tussen het speeltoestel 
en de fietsenstalling.  

- Aansluitend wordt de open ruimte voorzien van nieuw kunstgras en zorgen 
we voor aanplantingen (bomen, struiken, …).  

- Dit wordt een extra mooie ruimte waar onze leerlingen tijdens de 
speeltijden gebruik kunnen van maken.  

 

http://www.vbs-bijenkorf.be/
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kalender maart – april 2022 

 

maandag 7 maart  instapdatum nieuwe kleuters  

vergadering oudercomité om 20.00 uur (op school) 

woensdag 9 maart tussen 4 vuren (3de leerjaar) 

vrijdag 11 maart  koffiestop ten voordele van Broederlijk Delen  

pyjama-dag voor de school  

auteurslezing 1ste leerjaar 

info voor het 6de leerjaar van Ten Doorn, Eeklo 

dinsdag 15 maart t/m vrijdag 18 maart : plattelandsklassen in Sint-Jan-In-Eremo 

woensdag 16 maart  grootouderfeest kleuterschool  

donderdag 17 maart  kangoeroewedstrijd lagere school  

vrijdag 18 maart  kangoeroewedstrijd lagere school  

peuterkijkdag van 16.00 – 18.00 uur  

zaterdag 19 maart  peuterkijkdag van 10.00 – 12.00 uur  

zondag 27 maart begin zomertijd  

maandag 28 maart wenmoment nieuwe kleuters die starten na de paasvakantie 

woensdag 30 maart  oudercontacten lagere school  

vrijdag 1 april  lenterapport voor de lagere school  

zaterdag 2 april t/m maandag 18 april : paasvakantie  

zondag 17 april  Pasen  

maandag  18 april  paasmaandag / vrijaf voor de leerlingen 

dinsdag 19 april  instapdatum nieuwe kleuters 

vrijdag 22 april schoolreis 1ste en 2de kleuterklas (Krekeltje) 

woensdag 27 april  vergadering oudercomité 

donderdag 28 april  medisch onderzoek 1ste kleuterklas  

 

 

pyjamadag / bednet  
- Komende vrijdag 11 maart organiseren we een 

pyjamadag en hebben we aandacht voor bednet, 
een organisatie die zorgt dat kinderen bij ziekte 
thuis les kunnen volgen.  

- Deze kinderen kunnen thuis online les volgen, maar 
missen toch wel de klasgenoten op school.  

- Aanstaande vrijdag steken we alle bednetters een 
hart onder de riem  en komen we in pyjama naar 
school. 

- Aangezien het 6de leerjaar bezoek heeft van een 
secundaire school verplaatsen we dat voor het 6de 
leerjaar naar een moment voor de paasvakantie.  

 

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.  

 

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

