
Nieuwsbrief  eind januari 2020  

Beste ouders, kinderen en sympathisanten, 

De eerste maand van 2020 zit er al op. Hopelijk konden jullie het jaar goed inzetten.                                  

In januari worden o.a.  ook de testen voor ons leerlingvolgsysteem afgenomen. Zo houden wij, naast de gewone 

evaluatiemomenten, de evolutie bij sinds het begin van het schooljaar en ten opzichte van de gemiddelde 

ontwikkeling.  Wilt u meer weten over hoe jullie zoon of dochter het doet op school grijp dan zeker de kans op de 

komende oudercontacten. De juf kan op de formulieren aangeven of het opportuun  is om nog eens langs te komen. 

Als alles nog steeds vlot gaat is een individueel formeel oudercontact niet altijd nodig, maar u bent natuurlijk altijd 

welkom, dat spreekt vanzelf. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                    

Op zaterdag 15 februari van 10u tot 12u houden we een kijkdag op onze afdelingen, ouders die wensen kennis te 

maken met onze school bieden we dan de nodige informatie over de school aan en we laten ze even rond kijken.  

Kennen jullie ouders met jonge kinderen die bijna naar school moeten of die op zoek zijn naar een school voor hun 

kind(eren), wijs ze alstublieft de weg naar een van onze afdelingen.                                                                Directeur Joris 

 

 

 

 

 

Carnavalsfeestjes met de ouderraden : 

Volgende briefjes worden nog meegegeven: 

 

 

 

 

Nog voor de krokusvakantie worden ook briefjes meegegeven om in te 

schrijven voor onze jaarlijkse spaghettiavond, deze keer op vrijdag 13 maart. 

Ook deze keer zorgt de ouderraad Appelaar-Anker voor activiteiten voor de 

kinderen: een heuse kinderfuif en voor de kleintjes een rustiger alternatief! 

Van harte welkom aan alle sympathisanten, men zegge het voort! 

 

Veiligheid, daar kunnen we alleen SAMEN voor zorgen! 

Aan iedereen die op Dorp 48 moet zijn, zeker met kinderen, gelieve mee te helpen om het veilig te houden! 

Sluit a.u.b. steeds de deuren achter je, doe de klep van het zwarte hekken dicht achteraan op de site, rijd niet op als het niet 

nodig is (enkel personeel en leveranciers mogen oprijden indien noodzakelijk en dan stapvoets!), houd kinderen steeds goed 

in het oog, gebruik het trottoir en loop niet achter de auto’s op de parking, druk er bij de kinderen op dat ze bij het zebrapad 

steeds moeten stoppen, kijken en dan pas overstappen en liefst samen met een volwassene. 

Dit zijn allemaal vanzelfsprekende zaken maar toch moet dit af en toe eens herhaald worden merken we. Mochten jullie 

onveilige situaties zien, meld ze dan ook: op het secretariaat van de school, aan een van de leerkrachten of aan mezelf. 

Wij proberen dan zo snel mogelijk een oplossing te vinden. 

IBOE 

 



                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelukkig 2020 of hoe we op het Ankerschooltje speelden 

met cijfers en letters! 

We gingen op speurtocht waar we cijfers en letters tegen 

komen!                                                                                                       

We brachten voorwerpen mee  met cijfers en letters!                                                                                                                                      

We werkten coöperatief: dezelfde cijfertoren bouwen als 

mijn vriend aan de andere kant van de tafel!                                                                                                                               

In de bouwhoek maakten we de 1ste  letter van onze naam. Sommigen slaagden er zelfs in hun 

ganse naam te bouwen met duplo blokken.                                                                                                                                                                 

We maakten letters met ons lichaam of letteryoga  en ontdekten dat we samen sommige 

letters beter kunnen vormen dan alleen! 

 

 

 

 

 

 

Kortom een boeiend en leerrijk thema ! (Meer foto’s op de website!) 

 

APPELAAR 

ANKER 

 

CARNAVAL en VASTEN 

Eerst vieren we carnaval, een feest waar 

mensen zich verkleden en maskers 

aandoen en waar iedereen gelijk is, even 

gek soms. Er wordt dan wel eens 

gelachen met bekende mensen door die 

na te doen op een uitgesproken manier. 

Eten en drinken horen ook bij carnaval 

want op Aswoensdag als carnaval 

eindigt begint de VASTEN en dan 

worden we minder uitbundig en 

proberen we  wat soberder te leven. 



 
 

 
Super in je vel?  Met veel beweging lukt het wel! 
Bewegen is gezond! Dat leren we onze kinderen al van jongs af aan.  
De kleuters van Iboe en Anker kijken er dan ook iedere week terug naar 
uit om naar de grote turnzaal in de Appelaar te gaan voor een leuke 
bewegingsles. Een bewegingsomloop, klimmen en klauteren,  spelen 
met ballonnen of hoepels, balvaardigheden, springvaardigheden,                                                                            
evenwicht oefenen, spel in posten, leren samenwerken en nog zoveel 
meer...  
Een kleine fotoreportage:   
 

   
   
 

                                                                                                                                       

           
 
 
 
 
 
                                   
                                                                       
 
 

 
 
 
 
 
 

IBOE 



En nog fotootjes … 
 

       
 

     
 
 

  
 
    

      
 
 

        
De nieuwsbrief kan u in het kleur terugvinden op onze website: www.vrijebasisschooloosterzele.be 
 

http://www.vrijebasisschooloosterzele.be/


 

 
 

 

    FEBRUARI 2020   

Maandag 03/02/20   Dinsdag 04/02/20   Donderdag 06/02/20   Vrijdag 07/02/20   

Kervel-preisoep 

Rundsbouletten in groentesaus 

Puree 

  

Tomatensoep 

Hokifilet in mosterdsaus 

Gestoofde wortelschijfjes 

Rijst 

  

Jardinièresoep 

Varkensgebraad 

Duivelse saus 

Prinsessenbonen 

Aardappelnootjes 

 

Tomatengroentesoep 

Crousteez 

Witte kool 

Puree 

 

  

 

Maandag 10/02/20   Dinsdag 11/02/20   Donderdag 13/02/20   Vrijdag 14/02/20   

Landbouwerssoep 

Cordon bleu 

Bloemkool 

Puree 

  

Seldersoep 

Gevogelterollade 

Gevogeltesaus 

Rode kool 

Gekookte aardappelen 

  

Tomatengroentesoep 

Kippennootjes 

Veenbessensaus 

Perziken 

Frieten 

 

Crecysoep 

Hesp in kaassaus 

Macaroni 

 

  

 

Maandag 17/02/20   Dinsdag 18/02/20   Donderdag 20/02/20   Vrijdag 21/02/20   

Preisoep 

Bolognaise 

Geraspte kaas 

Spaghetti 

 

Tomatengroentesoep 

Visfilet in brévalsaus 

Spinaziepuree 

 Tomatensoep 

Vegetarische vol-au-vent 

Groentenmix 

Frieten 

 Jardinièresoep 

Kippenhaasje 

Gevogelteroomsaus 

Appelmoes 

Gekookte aardappelen 

 

Maandag 24/02/20   Dinsdag 25/02/20   Donderdag 27/02/20   Vrijdag 28/02/20   

                

 

  

 

 
  

 
  

  
  

         

       

 

 

 

 

 

 

 

 

De nieuwsbrief kan u in het kleur terugvinden op onze website: 

www.vrijebasisschooloosterzele.be  

ALLERGENENINFO: 

http://order.hanssens.be/order/data/in/menu_excel/MENU_C42A_QVPZCU_HUIDIGE_MAAND.xlsx 

 

 

Wist u dat... we uw aardappelen dagvers 

stomen, wat een maximaal behoud van 

vitamines en mineralen garandeert? 

Sociale vaardigheden:    LEEUW 

 Ik kan uitleggen hoe een spel in elkaar zit 
 Ik geef duidelijke  richtlijnen 
 Ik geef informatie aan anderen                     

                                          

 Ik doe voorstellen 
 Ik geef advies … 

http://www.vrijebasisschooloosterzele.be/
http://order.hanssens.be/order/data/in/menu_excel/MENU_C42A_QVPZCU_HUIDIGE_MAAND.xlsx


FEBRUARI 2020 
 

Z 1 februari  

Z 2 februari Lichtmis  

M 3 februari Instapdag nieuwe kleutertjes 

D 4 februari 

APPELAAR: VM: MOEV: Alles met de bal te Merelbeke voor 3L+4L 
IBOE: NM: spelcarrousel voor 3/4LG sporthal De Kluize 
IBOE: 1/2LG naar ziekenhuis Zottegem (13.30u-15u) 
NM: zitdag CLB 
                                                                                                         Personeelsvergadering 

W 5 februari                                                                                                                                        

D 6 februari                                                                                               

V 7 februari  

Z 8 februari  

Z 9 februari  

M 10 februari                                                                                                        20u: schoolraad (in Iboe) 

D 11 februari APPELAAR: 1L+2L naar ziekenhuis Zottegem (13.30u-15u)                                    

W 12 februari APPELAAR: 5L+6L naar PTI (hout) (9u-11.30u) 

D 13 februari APPELAAR : zwemmen lager 

V 14 februari 
IBOE: Zwemmen lager                                                                              
Valentijnsdag                                                          

Z 15 februari Kijkdag van 10u-12uop alle afdelingen 

Z 16 februari  

M 17 februari APPELAAR-ANKER: 20u: Ouderraad Appelaar-Anker 

D 18 februari oudercontacten 

W 19 februari  

D 20 februari 
APPELAAR: NM: 3L+4L naar Kristallijn 
IBOE: 20u: ouderraad Iboe 

V 21 februari 
Carnavalsfeestjes i.s.m. ouderraden  
RAPPORT 3 + semesterrapport 

Z 22 februari  

Z 23 februari  

M 24 februari Start krokusvakantie 

D 25 februari  

W 26 februari  

D 27 februari  

V 28 februari  

Z 29 februari Week van de vrijwilliger (tot 8 maart) 

 
 
 


