
 

 

  

 

 
   

 

 

vbs Spes Nostra 

www.vbsspesnostra.be 
Fatima: 056/35.55.97 
Villa: 056/35.48.99 
Steenstraat/Koffiestraat: 
056/.35.23.39 
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 Beste ouders, 

 
het nieuwe schooljaar is ondertussen al goed begonnen. Alle 
kinderen kennen vlot hun weg binnen onze school. Alle gezichten 
raken stilaan vertrouwd. Het doet ons deugd om elke dag jullie 
kinderen welgezind te zien toekomen op school.  
We genieten ondertussen met de kinderen van een zonnige 
nazomer. We benutten de mogelijkheden om buitenactiviteiten 
op te zetten. Met deze nieuwsbrief brengen we jullie op de 
hoogte van wat leeft in onze school.  
 

Namens het schoolteam, 
 

directeurs Mieke, Joost en Lore 
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Werkgroep verkeer 

wist je dat… 
 

• in elke kleutervestiging een verkeersparcour geplaatst 
wordt in de maand september/oktober? 

• er een extra ophaalpunt is voor kinderen die met de rij van 
Heuleplaats meestappen? Vanaf nu kan je je kind ook 
oppikken aan de dreef van Hanssens/Hof Ter Melle. 

• er een infomoment is i.v.m. het groen fietsnetwerk Kortrijk 
Noord? Dit infomoment gaat door op donderdag 30 
september en wordt georganiseerd door Stad Kortrijk. 
Inschrijven kan via deze link. 

• we in de lagere school konden proeven van het rijden op 
gekke fietsen in de week van de mobiliteit?  

 

                   

 

 

Dank aan de ouderraad! 
Jullie inzet zorgt voor dat 
tikkeltje meer dat wij als 
school kunnen bieden! 

 

 

https://www.kortrijk.be/formulieren/schrijf-je-voor-het-kick-moment-van-het-fietsgroenproject-kortrijk-noord


 
   
 

 
  
  
 
 

 
 
  

Bedankt 

Wij bedanken jullie voor: 

• het respecteren van de parkeerregels in de schoolomgeving 
• het respecteren van de schoolstraat in de Koffiestraat 
• het gebruik maken van de rijen 
• het stappen en het fietsen voorrang te geven op de auto 

          
 
Oproep 
voorleesweek 
In de week van 20 tot 28 november gaat de voorleesweek door. In deze 
week staat het belang en het plezier van voorlezen in de kijker.  
We streven ernaar om in die week elke dag één kwartier voor te lezen in de 
klas. Het zou fijn zijn om naast de klasjuf of - meester, ook jullie ouders, of 
grootouders te betrekken bij dit geheel.  
Hebben jullie zin om tijdens de voorleesweek één (of meerdere) kwartier te 
komen voorlezen in de lagere school? Geef jullie gegevens dan zeker door 
aan: jill.sioen@vbsspesnostra.be

 
 

 

 

Herfst 

Als je in het bos 
de stilte om je 
heen kan voelen 

 
bomen in een  
mooie herfstkleur 
kan bewonderen 

 
heeft de natuur 
jouw hart 
zachtjes aangeraakt 
 

Paula Hagenaars 

 

mailto:jill.sioen@vbsspesnostra.be
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Kriebelcontrole 
Elk jaar krijgen we te kampen met ongewenst bezoek. Na elke vakantie staat 
een “kriebelteam” klaar om de haren van jullie kinderen te controleren op 
luizen of neten. Na de controle krijgen de kinderen een brief of een sticker 
mee naar huis. Zelf luizen of neten ontdekt in de haren? Behandel dan zeker 
de haren en wees niet bevreesd om de klastitularis te verwittigen. We gaan 
hier steeds discreet te werk. We controleren die specifieke klas dan iets 
vaker.  

Meer info over de werking van de kriebelcontroles of tips over hoe je te werk 
kan gaan bij luizen, klik hier!  

 

 

Schoolfotograaf 

De schoolfotograaf komt langs voor individuele foto’s en klasfoto’s 

• maandag 27 september: Steenstraat en Koffiestraat 
• vrijdag 1 oktober: Fatima en Villaatje 
• maandag  11 oktober : Schoolstraat 
• woensdag 1 juni: klasfoto’s voor de peuterklassen 
• woensdag 1 juni: afscheidsfoto 3de kleuter  

 

                               

 

 

Klasnieuws?  

Hou zeker onze website in 
het oog voor foto’s en 
nieuwtjes uit de 
verschillende klassen! 

 

 

https://www.vbsspesnostra.be/wp-content/uploads/2019/04/infobrochure-voor-ouders.pdf
https://www.vbsspesnostra.be/


  Zeker noteren 
We herinneren jullie graag nogmaals aan volgende speciale data:  

• maandag 4 oktober: lokale verlofdag - geen school 
• maandag 6 december: pedagogische studiedag - geen school voor 

de kinderen 
• vrijdag 24 december: halve dag school (tot 11u40) - geen opvang - 

geen maaltijd 
• zaterdag 23 april 11u30: vormsel  
• zaterdag 30 april 11u30: eerste communie 

Hou steeds onze kalender in het oog voor de meest recente updates. 

 

Mailverkeer 
gemist? 
Als school sturen wij de nieuwsbrieven met het e-mailadres no-
reply@vbsspesnostra.be of no_reply@vbsspesnostra.be. 

Indien je de e-mails van onze school niet in jouw inbox ontvangt, controleer 
dan zeker eerst de map met ongewenste e-mail of SPAM. 
Vind je daar een mail terug van deze e-mailadressen, dan zie je in hetzelfde 
venster een knop "Dit is geen SPAM" of iets dergelijks. 
Hierna verplaatsen de toekomstige mails zich normaal naar de inbox. 

Ervaar je toch nog problemen of ontvang je de e-mails niet, stuur dan een e-
mail naar ict@vbsspesnostra.be en dan proberen wij het probleem zo vlot 
mogelijk te verhelpen. 

 

https://www.vbsspesnostra.be/kalender/
mailto:no-reply@vbsspesnostra.be
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Covid – maatregelen 
 
Vanaf 27 september gelden nieuwe quarantainemaatregelen voor 
kinderen uit het basisonderwijs. Meer info hieromtrent kunnen jullie 
hier terugvinden. 
 

Vanaf 1 oktober vervalt de mondmaskerplicht voor 
personeelsleden.  

Ouders die aan de schoolpoort hun kinderen komen ophalen of 
tijdens gesprekken in de buitenlucht: het is niet langer verplicht 
een mondmasker te dragen.  
 
We vragen ouders wel nog om een mondmasker op te zetten bij 
het betreden van de schoolgebouwen. Indien jullie neerzitten en 
indien er voldoende afstand is, dan mag het mondmasker uit.  
 
 
 
 

 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/update-corona-verdere-versoepelingen-in-onderwijs


 
Rondleiding doorheen de 
kleuterschool voor ouders van 
peuters en 1ste kleuters 
Het schooljaar is ondertussen al een paar weken opgestart. Heel wat 
kinderen hebben hun eerste stapjes gezet in onze school. Ook in de loop 
van het schooljaar stappen er nog peuters in. 

Door corona hebben we een aantal activiteiten moeten annuleren o.a. 
onze jaarlijkse opendeurdag. We merken dat dit echt een gemis is voor 
ouders, maar ook voor ons schoolteam. Daarom willen we de kans geven 
aan alle ouders van onze 1ste kleuters en peuters om zich in te schrijven 
voor een korte rondleiding in onze school. 

Daarnaast organiseren we dit schooljaar ook opnieuw instuif-momenten 
voor de peuters die nog moeten starten. Info hierover en info i.v.m. de 
klas en leerkracht volgen later. 

Rondleidingen doorheen de kleuterschool 

➔ wanneer? 

❖ donderdag 30 september tussen 16u30 en 19u00 

➔ wat? 

❖ korte rondleiding doorheen de school waar je kind is 
ingeschreven 

➔ voor wie? 

❖ voor alle ouders met een 1ste kleuter 

❖ voor alle ouders van peuters die reeds gestart zijn 

❖ voor alle ouders van peuters die nog moeten starten dit 
schooljaar 

➔ hoe? 

❖ inschrijven is verplicht 

❖ per groep krijgen ouders een rondleiding door een leerkracht 

❖ we werken met een tijdslot 

➔ belangrijk: 

❖ we vragen om geen kinderen mee te brengen 

❖ mondmaskerplicht 

❖ ken je onze school al goed, dan ben je niet verplicht om langs te 
komen 

Hoe inschrijven? 

 

online inschrijven via 
onderstaande linken ( 
kies de link van de 
vestiging waar jouw 
kind is ingeschreven) 

• rondleiding in 
vestiging 
Steenstraat 

• rondleiding in 
vestiging Villaatje 

• rondleiding in 
vestiging Fatima 

  
in het formulier moet je je 
gegevens invullen alsook de 
klas. Je kiest hier voor de klas 
‘vbs Spes Nostra’ (VBS SN) 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfobNzGBg_0Kzb1JL_VOhXJt7D6OoJu-yiFHo7jA6I0KyH-Sw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfobNzGBg_0Kzb1JL_VOhXJt7D6OoJu-yiFHo7jA6I0KyH-Sw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1hs3aLDrepEw03bevswLqfnNsBQZ8URkf7_2PK0wD6iE3vw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenO2Ao5vhmRcNL-Sox8eIiE7SbDNBgkuQNnPDQYyYUe3dTOA/viewform

