
 

 

Beste kleuters, leerlingen en ouders 

Even voor de herfstvakantie wandelen we graag nog even met jullie door het 
schoolleven van de afgelopen weken. 

We zoeken vrijwilligers die willen meewerken als lees(groot)ouder in het 
eerste en tweede leerjaar. 

We staan stil bij de verkeersveiligheid die ons allen aanbelangt en hopelijk 
nauw aan het hart ligt. We roepen op om blijvend in te zetten op een veilige 
schoolomgeving. We kunnen dit samen! 

We gaan mee op stap met de Julesklas naar de markt te Harelbeke en de 
derde kleuters naar de Gavers. We vertoeven even op de speelplaats waar 
het tweede leerjaar maquettes bouwde. We trekken mee met het 6de leerjaar 
naar Roeselare om mee te werken aan het project ‘achter de muur’. 

We nemen dankbaar afscheid van pastoor Wim en vertellen hoe blij we zijn 
met wat hij mocht betekenen voor vbs Spes Nostra. 

We bezorgen jullie een link naar allerlei brochures en flyers van externe 
organisaties die graag hun werking en activiteiten aan jullie voorstellen. We 
doen dit op deze manier om de toevloed aan papieren folders te vermijden. 
Neem zeker een kijkje: er is voor elk wat wils. 

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  

 

 



 

 

 

Oproep: leesouders leerjaar 1 en 2 

De leerkrachten van het eerste en het tweede leerjaar roepen ouders en grootouders 
op om mee te helpen tijdens de leesmomenten. Misschien wil ook jij hieraan 
deelnemen als leesouder. Klik dan op deze link om meer informatie hierover te 
vernemen. Je vindt er ook een inschrijfstrook die kan afgegeven worden op school. 

Lezen is heel belangrijk voor onze kinderen. Het luidop lezen in groepjes, elk 
op z’n eigen niveau, zorgt ervoor dat het kind niet alleen leesplezier beleeft, 
maar het bevordert ook zijn leesniveau. 

Om dit alles mogelijk te maken zijn we nog dringend op zoek naar enkele 
bereidwillige mama’s, papa’s, oma’s, opa’s, tantes, kennissen,… die ons hier 
wekelijks bij willen helpen.  

 

Werkgroep verkeer: enquête fiets(helm) 

De werkgroep verkeer vraagt om hun enquête over het fietsen en het dragen van de 
fietshelm in te vullen. Vul ook jij deze in? Zo help je hen op weg!  

 

https://www.vbsspesnostra.be/oproep-wordt-leesgrootouders-leerjaar-1-en-2/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScR62_N1fT8JR-EIKe7_7WQS_BXWJYzKM_nvX0VyU0RSHqeIw/viewform


 

 

  Warme oproep: verkeersveiligheid 

Elke dag opnieuw slagen we erin om samen met de leerlingen, de ouders en de 
personeelsleden zorg te dragen voor een verkeersveilige schoolomgeving. 

Dat kan enkel en alleen als ieder zich hier volop blijft voor inzetten. 

De werkgroep verkeer van onze ouderraden overlegt vaak samen met de school en 
zoeken samen naar goede oplossingen.  

Tijdens de info-avond van het kleuter rond verkeersveiligheid hebben de lesgevers 
van VSV iedereen meegenomen in hun verkeersverhaal. Het was een boeiende avond 
met heel veel weetjes, wetgeving en tips voor kinderen en ouders in het verkeer. Dit 
alles werd a.d.h.v. een interactieve quiz gebracht. Via de website 'verkeersouders' van 
VSV kan je heel wat info vinden over kinderen in het verkeer. 

We zien het graag dat ouders parkeren in de nabijheid van de plaatsen waar de 
thuisrijen eindigen. Hiervoor zijn meerdere mogelijkheden. Deze staan beschreven in 
ons schoolreglement vanaf bladzijde 11. Zo kan het wat minder druk worden rond de 
schoolpoort. 

Oproep aan de ouders  van de vestiging Ivo Van Steenkistestraat: de bewoners 
vragen vriendelijk om tijdens het ophalen van de kleuters, niet voor de garageboxen 
te parkeren. Vermijd ook om op het voetpad te parkeren. 

Oproep: van de collega’s van Spes Nostra Secundair: gelieve niet te parkeren op de 
privaatparking van het klooster en de secundaire school ter hoogte van Mellestraat 
1. Deze parking kan uitsluitend gebruikt worden door de zusters en de 
personeelsleden van de middelbare school.  

Oproep vanuit de politiezone Vlas: de verkeerspolitie houdt verhoogd toezicht ter 
hoogte van de inrit van de Koffiestraat tijdens de werking van de ‘schoolstraat’.  
Er wordt vastgesteld dat sommige mensen het inrijverbod niet respecteren. Het is 
helemaal niet toegestaan om het verbodsbord te negeren en over het voetpad te 
rijden om op deze manier de geplaatste nadar te omzeilen. 
De politie treedt verbaliserend op!   

Alvast dank voor een positieve medewerking! Zo werken we samen aan de 
verkeersveiligheid van de schoolgaande kinderen, de ouders en de mensen uit de 
buurt.   

https://www.verkeersouders.be/
https://www.vbsspesnostra.be/wp-content/uploads/2022/07/webversie-schoolreglement-2022-2023.pdf


 

 

Op stap met de Julesklas – een bezoekje aan de markt te Harelbeke  

In de Julesklas werkten we in september rond lekker fruit. We brachten met de 
peuters een bezoekje aan de markt in Harelbeke. Samen ontdekten we heel wat 
leuke kraampjes, we kochten fruit en werden getrakteerd op poffertjes. Het werd 
een hele leuke uitstap onder een stralende zon! 



 

 

  Met het derde kleuter naar de Gavers 

In de week van 17 oktober zijn alle 3de kleuters op uitstap geweest naar de Gavers. 
We maakten er een herfstwandeling en gingen op ontdekkingstocht op zoek naar 
allerlei paddenstoelen. ‘Op een grote paddenstoel, rood met witte stippen, zat 
kabouter Pinnemuts...’ Iedereen kent dit kinderdeuntje wel! Zo begon onze een heuse 
zoektocht van de kabouter, samen met de kinderen, naar een nieuwe paddenstoel: 
één met een mooie kleur en/of lekkere geur, één om op te zitten en op te wippen. 
Onderweg kwamen we allerlei bosbewoners tegen die ons wegwijs maakten in de 
wondere wereld der zwammen. We bekeken in spelvorm de onderkant van een 
paddenstoel en speurden naar zwamdraadjes. Een prachtig geïllustreerd verhaal vol 
leerrijke opdrachten. 
Nadien genoten we van een heerlijke picknick en konden we onze energie kwijt op 
het speelplein. Een dag om nog even van na te genieten… 
 
Rube en Rutjesklas – juf Isabelle 
 



 

 

 

  De handen uit de mouwen!                                                                       
2de leerjaar 

De rode kei van ons schoollogo is "zin voor 
samen".  
Dat heeft het tweede leerjaar heel goed 
begrepen. Bouwen rond verbondenheid deden 
we zowel letterlijk als figuurlijk. In kleine groepjes 
werden we uitgedaagd om op de speelplaats 
onze school met blokken na te bouwen. Een 
maquette dus. Daarna in de klas bouwden we 
samen met onze juf een grote maquette waarop 
we telkens de verschillende klassen met hun juffen 
of meesters moesten kunnen aanwijzen. Maar dat 
was nog niet alles. Ook leerden we onze weg 
terugvinden op de plattegrond van onze school. 
Oriënteren heet dat met een heel moeilijk woord. 
Kortom als je de weg kwijt bent op school, vraag 
gerust aan ons om je te helpen. We zullen jouw 
lichtpuntje wel zijn. 



 

 

  De leerlingen van 6D aan het woord over de activiteit ‘Achter De Muur’ 

Op dinsdag 11 oktober gingen we met de klas naar Roeselare. We werkten rond het 
thema kansarmoede en ontdekten heel wat. Hiermee gingen we vol goede moed 
op stap, tijdens de wandeling leerden we veel nieuwe plaatsen kennen in de stad, 
zoals het huis van Eli dat kansen biedt aan de mensen. 
In de namiddag konden we ons eindelijk inleven. 
Tijdens een rollenspel gingen we naar de raadszaal in het gemeentehuis om te 
protesteren tegen de komst van een parking ten koste van het huidige groene park. 
Toen werden we verdeeld in groepjes volgens onze talenten. Iedereen moest een 
taak volbrengen. In de kringwinkel verkochten de leerlingen tweedehands spullen. 
In het sociaal huis hadden we een serieuze taak, zoals het verhuren van sociale 
woningen en het ontvangen van mails in het Frans. Onze journalisten gingen de 
hele stad door en maakten foto’s van belangrijke gebeurtenissen. 
Op het einde was er een groot feest in café Party. We dronken samen thee en aten 
broodpudding. Er heerste een fantastische sfeer van samenhorigheid.  
 

Het was een superleuk avontuur! 
Groetjes 
6D 
 



 

 

 

 

 

 

 

  

Afscheid pastoor Wim – heel veel dank voor de warme samenwerking 

Een tijd terug werd aangekondigd dat de opdracht van pastoor Wim in de 
parochie Sint-Marcus eindigt. Op 6 november gaat pastoor Wim voor de laatste 
keer voor in de eucharistieviering in de Sint-Eutropiuskerk.  
 
We zijn pastoor Wim heel dankbaar voor wat hij betekende voor onze school. 
Steeds mochten we op hem beroep doen. Hij kwam langs voor een klasbezoek 
in het eerste leerjaar. Hij ging op een sublieme manier voor in de vieringen van 
de lagere school. Hij verleende zijn medewerking aan de voorbereiding en de 
uitwerking van de eerste communie. Hij was graag aanwezig bij de kinderzegen 
in de kleuterschool, ….  
 
Eén ding vergeten we niet: pastoor Wim is graag gezien door kleuters, leerlingen 
en leerkrachten. Getuige daarvan de gesprekjes die pastoor Wim voerde met 
kinderen tijdens de vieringen. Bij het wandelen over de speelplaats kwam het 
vaak voor dat de kinderen spontaan naar pastoor Wim toestapten om een 
gesprekje aan te knopen. Fijne momenten om te koesteren. 
 
Heel veel dank, namens alle kleuters, leerlingen en het voltallige schoolteam. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

