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 Beste ouders, 

Via deze nieuwsbrief informeren we jullie graag over de huidige 
coronamaatregelen en enkele belangrijke weetjes.  

Onze geplande schoolrijpheidsavond voor alle ouders van het derde 
kleuter en de infomomenten voor de ouders van onze peuters 
verplaatsen we noodgedwongen naar een latere datum.  

We zetten graag onze herstelgerichte werking even in de kijker. 
 
De Sint is in het land. In onze klassen zijn we volop bezig met de 
voorbereidingen om er een geslaagde sintperiode van te maken.  
 
In het lager maakten we kennis met Spes en Spessie. Zij nemen 
ons mee doorheen de wereld van de sociale vaardigheden.  
Ook Superspes helpt de kleuters om voor elkaar te zorgen. 
 
Er bruist heel wat binnen vbs Spes Nostra! 
 

  
 
Namens het schoolteam, 
directeurs Mieke, Joost en Lore 
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Maatregelen: 
 

Uiteraard houden we rekening met de geldende maatregelen in de 
maatschappij. 

 

Volgende maatregelen gelden vanaf maandag 22 november : 

- Mondmaskers blijven verplicht voor leerlingen van het 5de en het 6de 
leerjaar 

- Mondmaskerplicht bij het betreden van het schoolgebouw 

- Voldoende afstand houden 

- Handen ontsmetten bij het binnenkomen van het schoolgebouw 

- We hebben aandacht voor goed geventileerde klaslokalen 

- Vergaderingen, oudercontacten, ... verlopen tot eind december enkel 
digitaal 

- Activiteiten met leesouders zetten we even on hold 

 

 

 

Agenda: 
Vergeet zeker niet om de kalender van school te raadplegen op onze 

website. 

- Maandag 6 december: geen school / pedagogische studiedag 

- Vrijdag 24 december: halve dag school / einde 11u35 / geen 

opvang 
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Inschrijven 
 

Graag informeren we jullie over de inschrijvingsprocedure voor 
het schooljaar 2022-2023. Jullie vinden alle info op onze website 
via deze link. 
 
Belangrijk voor ouders van kinderen geboren in 2020 die een 
broer of een zus hebben in vbs Spes Nostra: 

• Is jouw kind geboren in 2020? 
o Zit er reeds een broer of zus in vbs Spes Nostra of 

ben je personeelslid van vbs Spes Nostra? 
 Schrijf jouw kind in vanaf 31 januari 2022. Let 

wel: deze inschrijvingsperiode eindigt op 18 
februari 2022. 

 Doe dit ook als jouw kind pas instapt op 
vrijdag 1 september 2023. 

 Doe je dit niet dan verliest jouw kind 
zijn/haar voorrang als broer of zus. 

 Je kan jouw kind inschrijven tijdens de 
opendeuravond op dinsdag 1 februari 2022 
tussen 16u30 en 19u00. Breng de 
identiteitskaart of ISI-kaart van jouw kind 
mee. 

 
Kinderen die bij ons in het 3de kleuters zitten, moeten niet 
inschrijven voor het eerste leerjaar. Zij zijn automatisch 
ingeschreven. Je hoeft dus niets te doen. 
 

 

 

 

 

Inschrijven 
binnen vbs 
Spes Nostra 
 

 

https://www.vbsspesnostra.be/inschrijven/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

Herstelgericht 
werken 
Een tijdje geleden volgden enkele leerkrachten binnen vbs Spes Nostra een 

opleiding herstelgericht werken bij Ligand.  

Maar wat is herstelgericht werken?  

De leerkrachten werken samen vanuit het kleuter en lager onderwijs. Wij 

willen kleuters en leerlingen op een sociaal emotionele manier sterk en 

weerbaar maken. Wij willen hen goed laten voelen op onze school, binnen 

de klas en op de speelplaats. We hebben oog voor een positief schoolklimaat 

voor alle kleuters en leerlingen. Binnen onze school leren wij onze kleuters 

en leerlingen een werkwijze  aan om conflicten op te lossen. De kleuters en 

leerlingen leren hierdoor hun emoties kennen en herkennen en op een 

correcte manier met elkaar omgaan. Ze lossen indien mogelijk zelfstandig 

conflicten op. De werkgroep werkte dit op een leuke en aantrekkelijke manier 

uit door een herstelboom te plaatsen op alle speelplaatsen van vbs Spes 

Nostra. Je hebt ze misschien al zien staan.  

We werken met 5 vragen: 
 

1. Wat is er gebeurd? 
2. Hoe voel je jou erbij? 

3. Wie is hier nog door geraakt? 
4. Wat heb jij nodig om verder te kunnen? 

5. Hoe ga je dit oplossen? 

Deze vragen zijn aangepast per leeftijd. Zo werken we aan een groeilijn 

doorheen de basisschool.  

 

 
 
 
 

 




