
 

 

   

 
   

 

 

vbs Spes Nostra 

www.vbsspesnostra.be 
Fatima: 056/35.55.97 
Villa: 056/35.48.99 
Steenstraat/Koffiestraat: 
056/35.23.39 
Schoolstraat: 056/35.38.53 
secretariaat@vbsspesnostra.be  
 

 

 Beste ouders, 

via deze nieuwsbrief informeren we jullie graag over de nieuwe 
coronamaatregelen.  

We doen een warme oproep voor een prachtig initiatief vanuit de 
werkgroep verkeer van onze ouderraden.  
Stem ook jij voor hun projecten? 

Tenslotte maken we nog eens reclame voor de schoolfeesten van 
vbs Spes Nostra.  

Na een deugddoende krokusvakantie staan er heel veel 
uitstappen gepland voor onze kinderen. We zijn heel blij om 
terug te mogen proeven van het “normale leven” en we maken 
verder samen school. 
 
 

 
 
Namens het schoolteam, 
 
directeurs Mieke, Joost en Lore 
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Coronamaatregelen: 
fase geel   
We zijn blij om terug al onze ouders te mogen verwelkomen 
binnen onze schoolmuren. Ouders en schoolpersoneel hoeven 
geen mondmasker meer te dragen.  We blijven uiteraard inzetten 
op basishandhygiëne en ventilatie.    

 

 

Brochures externe 
activiteiten 
Wij krijgen als school geregeld flyers, folders of mails van 

initiatieven die buiten de school georganiseerd worden. Denk 

maar aan kampen, sportclubs, jeugdverenigingen, initiatieven 

rond theater, muziek, workshops, enzovoort. 

Jullie kunnen deze initiatieven via deze link raadplegen. 

             

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1XMWsuyZiXqJ-OqXpPLNvf0sF30oi5zPH


 
   
 

 
  
  
 
 

 
 

  

Oproep werkgroep 
verkeer ouderraden      
 
Met de werkgroepen verkeer van de ouderraden van vbs Spes 
Nostra, VBS Pius X, VBS De Watermolen en GO! Basisschool De 
Dobbelsteen hebben we de handen in elkaar geslagen om onze 
doelstelling 'een verkeersveilige schoolomgeving' samen te 
realiseren. Dit willen we niet enkel doen voor onze scholen, maar 
voor alle kinderen die school lopen in een lagere school in en rond 
Kortrijk.  Specifiek willen we fietshelmen aanbieden aan alle vijfde en 
zesdejaars, willen we sensibiliseren (ook bij de ouders) om een 
fietshelm te dragen en willen we op zoek gaan naar 
verkeersvrijwilligers.  Dat we dit niet alleen kunnen, dat spreekt voor 
zich. Daarom willen we een beroep doen op jullie.  Via het 
burgerbudget van Stad Kortrijk hebben we drie projecten ingediend. 
Jullie dienen zich als bezoek aan te melden op het forum voor een 
online budgetgame.  Eenmaal aangemeld krijg je het virtuele 
totaalbudget van 100.000 euro.  Een pak geld natuurlijk en wij 
zouden graag voorstellen om dit te besteden aan de onderstaande 
drie projecten.   
 

STEM OOK JIJ VOOR ONZE 3 PROJECTEN?  
JE MAG VOOR MEERDERE PROJECTEN STEMMEN! 
  

1. aankoop fietshelmen voor vijfde en zesde leerjaar - fietsveiligheid 
op (ons) kop (35.000 euro)  

Stem hier voor fietsveiligheid op ons kop.  
2. sensibiliseren rond oa. fietshelmen - fietshelm op je hoofd! 
beloofd? (35.000 euro) 

Stem hier voor fietshelm op je hoofd – beloofd.   
3. verkeersvrijwilligers (30.000 euro)  

Stem hier voor verkeersvrijwilligers.  
  
Ieder project dat meer dan 50 stemmen heeft, wordt doorverwezen 
naar een burgerjury die oordeelt over de projecten.  Let wel, het 
aantal stemmen dat gehaald wordt in de eerste ronde speelt ook 
mee.  Het is dus niet voldoende om 50 stemmen te halen, maar zo 
veel mogelijk stemmen te halen. Stemmen kan van 1 maart tot 31 
maart en dit door elke burger wonende in Groot-Kortrijk die de 
leeftijd van 16 jaar bereikt heeft. 
We willen jullie nu al oprecht bedanken voor jullie steun en als we 
het halen, staan we effectief op ons kop. 
  

Alex, Ann, Annelies, Marie, Stephie en Sven 
Namens de ouderraden van GO! Bassischool De Dobbelsteen, vbs 
De Watermolen, vbs Pius X, vbs Spes Nostra Heule 

 

 

https://kortrijkspreekt.be/nl-BE/ideas/fietsveiligheid-op-ons-kop
https://kortrijkspreekt.be/nl-BE/ideas/fietshelm-op-je-hoofd-beloofd
https://kortrijkspreekt.be/nl-BE/ideas/fietshelm-op-je-hoofd-beloofd
https://kortrijkspreekt.be/nl-BE/ideas/verkeersvrijwilligers


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 
 

Schoolfeest lager:  
Spes in space     

De kinderen krijgen deze week een affiche en een brief met 

uitleg over het schoolfeest. Via de klasleerkracht kan je nu reeds 

kaarten kopen voor de ruimtewandeling. Dit kan tot woensdag 

23 maart. Hier kan je nogmaals de brief raadplegen.  

           

              
 

 

https://www.vbsspesnostra.be/schoolfeest-lagere-school-zaterdag-26-maart-spes-in-space-holiday-2022/
https://www.vbsspesnostra.be/wp-content/uploads/2022/03/Begeleidende-brief-affiche-leerlingen.pdf


  

 

Schoolfeest 
kleuter 
Graag maken we jullie al warm voor ons schoolfeest dat zal 

doorgaan op zaterdag 11 juni in OC De Vonke voor al onze 

kleuters. We kiezen dit jaar voor het thema “Feest op het plein”. 

We willen elkaar vooral ontmoeten tijdens een gezellige 

namiddag.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

Ontbijtpakketten 
kleuter 
De ouderraad kleuter organiseert opnieuw een 

ontbijtpakkettenverkoop. Verwen jezelf op zondag 15 mei met een 

ontbijt aan huis en steun zo de schoolwerking van de kleuters.  

Bestellen doe je via https://bit.ly/ontbijt15mei2022.  

Smakelijk! 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

https://bit.ly/ontbijt15mei2022


 Schoolvoorstelling 
kleuter 
Op donderdag 24 maart zullen al onze kleuters kunnen genieten van een 

culturele voorstelling “Ik zit hier”. Deze voorstelling gaat door in De 

Vonke. Voor de kinderen van de vestigingen Kortrijksestraat en Ivo van 

Steenkistestraat wordt busvervoer voorzien. 

 

Cera project 
‘Spelen op de speelplaats is 
geen kinderspel’ 
vestiging Steenstraat 

Vorig schooljaar kregen we de kans om een schoolproject in te dienen 

bij Cera. We grepen deze mooie kans om op onze speelplaats en voor 

onze kleuters nieuwe uitdagingen aan te bieden.  

Met een werkgroep zijn we op zoek gegaan naar leuke ideeën om onze 

kleuters nog meer aan te bieden op de speelplaats. 

We kozen voor bloemvormige krijtborden waar de kleuters hun 

creativiteit kunnen uiten,... Je hebt ze zeker al zien hangen aan onze 

muur! Daarnaast ook heel wat grote speelblokken, kleine speelwippen, 

grote buitenbouwblokken, enz. 

Ons project werd door de Regionale Adviesraad Kortrijk goedgekeurd 
op 06/05/2021 en dit voor een bedrag van 2000 euro! 

In de Regionale Adviesraad werd Bert Samyn als meter/peter aangeduid 

voor ons project. 

We zijn het Cera-team enorm dankbaar voor deze steun en hopen om in 

de toekomst hier nog gebruik van te kunnen maken.  

 


