
 

 

Beste ouders 

 

Met deze eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar willen we jullie 

graag informeren over het schoolleven in vbs Spes Nostra. We geven jullie 

een inkijk in het verloop van de eerste schooldagen. 

Hopelijk is ook jouw kind enthousiast gestart bij de nieuwe juf of meester 

en was het blij de vrienden opnieuw te mogen ontmoeten. 

Met vriendelijke groeten, 

directeurs Mieke, Sascha en Joost 

 

vbs Spes Nostra 

www.vbsspesnostra.be 

Steenstraat/Koffiestraat:  

056/35.23.39 

Ivo Van Steenkistestraat:  

056/35.55.97 

Kortrijksestraat:  

056/35.48.99 

Schoolstraat:  

056/35.38.53 

secretariaat@vbsspesnostra.be  

 

 



 

 

  

Nieuws uit de kleuterschool van SUPERSPES  

Wisten jullie dat Superspes weer in onze school is?  

Dit jaar is hij er met zijn rode cape.  

Superspes zat wel met een probleem: zijn rode luchtballon is kapot.  

Gelukkig zullen alle kleuters voor hem een nieuwe rode luchtballon maken.  

 

Superspes had nog iets leuks mee. Een super leuk liedje van een rode luchtballon.  

We dansten hier allen samen op.  

Willen jullie ook nog eens mee dansen?  

Klik dan hier. 
 

In een grote rode luchtballon 
Met een mandje voor ons twee 
Samen vliegen naar de horizon 
Over bergen, over zee 
 

In een grote rode luchtballon 
Door de lucht blauwer dan blauw 
Kijken naar de gouden avondzon 
In een luchtballon met jou 
 

Lieve Samson luister even 
Ik heb een cadeau voor jou 
Oh wat wil je mij dan geven? 
Kom vertel het nu maar gauw 
 

Een ballon om mee te vliegen 
En de wind die zegt waarheen 
Ik wil op de wolken wiegen 
Kom we stappen in meteen 
 

In een grote rode luchtballon 
Met een mandje voor ons twee 
Samen vliegen naar de horizon 
Over bergen, over zee 
 

In een grote rode luchtballon 
Door de lucht blauwer dan blauw 
Kijken naar de gouden avondzon 
In een luchtballon met jou 
 

Ik zie koetjes in de wei staan 
En die koetjes roepen boe 
En als wij nog heel lang doorgaan 
Zien we ook een kangoeroe 
 

Op de straten en de pleintjes 
Lopen mensen hand in hand 
Maar wat zijn die mensen kleintjes 
‘t Is net een kabouterland 
 

In een grote rode luchtballon 
Met een mandje voor ons twee 
Samen vliegen naar de horizon 
Over bergen, over zee 
 

In een grote rode luchtballon 
Door de lucht blauwer dan blauw 
Kijken naar de gouden avondzon 
In een luchtballon met jou 
 

Samson maak de wereld mooier 
Dat kan jij toch maar alleen 
Kijk dan goed Marie ik strooi er 
Duizend kusjes overheen 
 

In een grote rode luchtballon 
Met een mandje voor ons twee 
Samen vliegen naar de horizon 
Over bergen, over zee 
 

In een grote rode luchtballon 
Door de lucht blauwer dan blauw 
Kijken naar de gouden avondzon 
In een luchtballon met jou 
Kijken naar de gouden avondzon 
In een luchtballon met jou 
 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=4LLv6bYcbZo


 

 

 

  De eerste schooldag bij leerjaar 1-2-3 in de Koffiestraat 

Op donderdag 1 september werd er uitbundig gedanst op de tonen van het lied 

‘This little light of mine’. De juffen oefenden vooraf het dansje en stelden dit 

enthousiast voor aan de kinderen. Algauw bootsten de leerlingen de danspasjes na. 

Al dansend trokken de kinderen klas per klas naar hun lokaal waar de eerste 

schooldag kon aangevat worden. Zowel ouders, leerlingen en personeelsleden 

mochten genieten van een vrolijk startmoment.  

https://www.vbsspesnostra.be/wp-content/uploads/2022/09/this-little-light-of-mine-1-9.mp4


 

 

  

De eerste schooldag bij leerjaar 4-5-6 in de Schoolstraat 

Op 1 september zijn we beginnen bouwen aan een steengoed schooljaar.  

Ons schoolgebouw is een stevig gebouw. Onderaan zitten de fundamenten. Deze 

zorgen voor een goede basis. Dit is het schoolteam. De leerkrachten en directie weten 

wat ze betekenen voor de school: voor de ouders, voor de leerlingen en voor elkaar. 

Op hen kunnen jullie steunen en rekenen.  

Dan zijn er de bakstenen. Dit zijn alle andere mensen die in onze school werken en die 

reeds hun plaatsje binnen de school gevonden hebben. Bijvoorbeeld: de 

secretariaatsmedewerker, de helpers in de refter en op de speelplaats, de 

poetsvrouwen, de ondersteuners, … . Zij houden het gebouw bij elkaar en zorgen 

ervoor dat alle kinderen veilig op hun plaats kunnen zitten. 

In het gebouw zitten natuurlijk ook ramen. Dit zijn de kinderen. Wanneer het raam goed 

geplaatst is en je het op een kier zet, kan er een frisse wind doorheen het gebouw 

waaien. De kinderen kunnen zo binnen de school zorgen voor een nieuwe, frisse kijk 

op de dingen. 

Als laatste is er het dak. Met het ganse schoolteam zorgen we ervoor dat alle elementen 

goed samenblijven. Want alleen zo’n stevig, goed samenhangend gebouw staat recht 

en blijft van de grootste storm en onweer gespaard. 

En dan komen we tot het belangrijkste in ons gebouw: het licht. We moeten de school 

voldoende kunnen verlichten. Zeker op donkere dagen zijn er veel lichtpunten 

nodig. Die lichtpunten kunnen we allemaal zijn en dat brengt ons bij het jaarthema van 

dit schooljaar: vertrouwen uitstralen. Vertrouwen stralen we uit wanneer we een 

lichtpuntje voor een ander willen en kunnen zijn. 

Lichtpuntjes 

Soms zijn ze 

groot 

Soms zijn ze 

klein 

Je hoeft ze niet 

te zoeken, 

Je kunt ze ook 

zijn! 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

Wegenwerken in Heule 

 

Bij de start van het nieuwe schooljaar wenst de stad Kortrijk de aandacht te 

vestigen op een aantal wegenwerken in Heule die momenteel in uitvoering 

zijn. 

Hieronder kan je per project een korte samenvatting terugvinden. 

Bijkomende informatie kan je terugvinden op de website van het project. 

Bij vragen kan je contact opnemen met de stad Kortrijk via het gratis 

nummer 1777 of 1777@kortrijk.be. 
 

Algemene veiligheidsafspraak voor wie van en naar school fietst: fietsers 

dienen af te stappen en te voet door de werf te wandelen. Een bord bij de 

start van de werfzone maakt dit nog eens extra duidelijk. 

   
Project Lage Dreef (Meer info op: www.kortrijk.be/lagedreef) 

Kruispunt Lage Dreef met Zeger van Heulestraat 

Werken duren nog tot eind oktober 2022 

Afgesloten voor autoverkeer – omleiding voor auto’s via de R8 

Enkel voetgangers (en fietsers met de fiets aan de hand) mogen door de 

werf 

Er is een omleiding (in beide richtingen) voor fietsers voorzien Heule 

Centrum – Kortrijksestraat – Bozestraat – Warande – Hoge Dreef 

  

Project ‘Steenstraat-Noord’ (Meer info 

op:  www.kortrijk.be/projecten/steenstraat-noord) 

  
Werkenzone Mellestraat – Sint-Katharinastraat 

Vanaf kruispunt Mellestraat-Steenstraat tot en met kruispunt Sint-

Katharinastraat-Grysperrestraat 

Werken duren nog tot midden 2023 

Afgesloten voor autoverkeer – omleiding voor auto’s via Sente en de R8 

Enkel voetgangers (en fietsers met de fiets aan de hand) mogen door de 

werf 

Er is een omleiding (in beide richtingen) voor fietsers voorzien 

(Grysperrestraat – Wittestraat – Brugstok) 

  
Werkenzone Steenstraat (vanaf Mellestraat tot Vlasrootstraat) 

Werken starten binnenkort op (midden september) en duren tot midden 

2023 

Afgesloten voor autoverkeer – omleiding voor de Heulebosstraat via 

Gullegem 

Enkel voetgangers (en fietsers met de fiets aan de hand) mogen door de 

werf 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkenzone Roeselaarsestraat 

Werken duren nog tot midden 2023 

Afgesloten voor autoverkeer 

Enkel voetgangers (en fietsers met de fiets aan de hand) mogen door de 

werf. 

Opgelet: 

Soms is het kruispunt Roeselaarsestraat - Hoogweide afgesloten. 

Op dat moment gebruiken de bewoners van de wijk Hoogweide een 

alternatieve toegang en uitgang. 

Deze toegang verloopt via de private weg (trage verbinding) langs de 

juwelier in de Gullegemsestraat. 

Tijdelijk zal er dus meer autoverkeer zijn op deze private weg (waarop de 

trage verbinding vanuit de wijk laagweide aansluit). 

De alternatieve uitgang van de wijk Hoogweide verloopt via de private 

weg (trage verbinding) langsheen Hoogweide 24. 

Soms is het kruispunt Roeselaarsestraat – Roeselaarstuk afgesloten. 

Op dat moment gebruiken de bewoners van de wijk de doorsteek naar de 

Vlasrootstraat. 

 

Wandeldag: leerjaar 1 tot en met 6 

 



 

 

Breng je sportclub naar school  
 
Als jouw kind lid is van een sportclub dan mag het op woensdag 28 september in 

sportkledij naar school komen! 

 

Op woensdag 28 september komt de schoolfotograaf naar de vestigingen 

Kortrijksestraat en Ivo Van Steenkistestraat. Kleuters die lid zijn van een sportclub 

mogen hun sportkledij meebrengen. Zo kunnen ze op de klasfoto met hun 

gewone kledij. 

Schoolfotografie op school  
 

• maandag 26 september: Steenstraat (kleuters) en Koffiestraat (leerjaar 1-

2-3) 

• woensdag 28 september: Kortrijksestraat en Ivo Van Steenkistestraat 

(kleuter) 

• woensdag 12 oktober: Schoolstraat (leerjaar 4-5-6)  

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


 

 

  
Wie is wie in vbs Spes Nostra  
 
Wil je graag weten komen ‘wie wie is’ in vbs Spes Nostra? 

 

Klik dan op deze link.  

 

Je komt terecht op de webpagina waar we ons schoolteam graag aan je 

voorstellen.  

Zetduiveltje in data vrije dagen   
 
Tijdens de onthaalavond bezorgden we jullie een overzicht van de vrije dagen. De 

periode van de paasvakantie werd daar verkeerd in opgenomen. Daarom geven 

we hieronder nog even alle data door.   

lokale vrije dagen; 
• maandag 3 oktober 2022 
• maandag 6 februari 2023 

pedagogische studiedagen 

• dinsdag 6 december 2022 
• woensdag 15 maart 2023 
• woensdag 7 juni 2023 

feestdagen 

• 11 november 2022: wapenstilstand 
• 29 mei 2023: Pinkstermaandag 

vakanties 

• herfstvakantie: 31 oktober 2022- 6 november 2022 
• kerstvakantie: 26 december 2022 - 8 januari 2023 
• krokusvakantie: 20 februari 2023- 26 februari 2023 
• paasvakantie: 3 april 2023 - 16 april 2023 
• Hemelvaart: 18 mei 2023 – 19 mei 2023 
• zomervakantie: 1 juli 2023 – 31 augustus 2023 

Ter info 

Op vrijdag 30 juni 2023 eindigt de school om 11.40 uur. Dan 
is er opvang mogelijk tot 13.00 uur. 
 

https://www.vbsspesnostra.be/team/


 

 

 

 

 

  

Het programma van de Tinekesfeesten vind je via deze link. 

https://www.tinekesfeesten.be/

