
 

 

Beste kleuters, leerlingen en ouders 

We komen opnieuw even bij jullie binnenvallen met wat nieuws uit vbs Spes 
Nostra. 

We kijken uit naar de carnavalsoptocht waarbij we met kleuters en kinderen 
van de lagere school door Heule trekken. 

We vertellen over de bouwprojecten die in vbs Spes Nostra aangevat zijn en 
die op de planning staan. 

We laten jullie mee genieten van activiteiten die voorbij zijn en kondigen 
activiteiten aan van de ouderraden van kleuter en lager. 

We vertellen jullie over hoe er thuis en op school op een verantwoorde 
manier kan omgegaan worden met media. 

Je vindt ook opnieuw de link naar flyers van externe organisaties die allerlei 
aan te bieden hebben tijdens vakantieperiodes. 

We bezorgen binnenkort de fiscale attesten voor kinderopvang. Vanaf dit 
schooljaar hebben we hiervoor de rijksregisternummers van de ouders 
nodig. Heb je die ons reeds bezorgd? Zo niet lees dan zeker hierover in deze 
nieuwsbrief en bezorg ons vlug de gegevens.  

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  

 

 



 

 

Carnavalsoptocht – vrijdag 17 februari  

Op vrijdag 17 februari trekken we met kleuters, leerlingen en personeel door de 
straten van Heule. We maken er een vrolijk gebeuren van. 

De kleuters mogen vrijdag in verkleedkledij naar school komen. ’s Middags eten 
we zoals gewoonlijk warme maaltijd of boterhammen. Kinderen die naar huis 
gaan verwachten we ten laatste om 12u50 op school. We stappen samen met de 
leerlingen van de lagere school en volgen het parcours.  

- Kleuters van de Kortrijksestraat en de Ivo Vansteenkistestraat stappen 
mee tot aan de kerk.  

- De kleuters van de Steenstraat stappen mee tot aan de Koffiestraat. 

De leerlingen van leerjaar 1, 2 en 3 mogen ’s morgens in carnavalsoutfit naar 
school komen. ’s Middags is er geen warme maaltijd voorzien. Wie op school 
blijft eten brengt een lunchpakket mee. 

De leerlingen van het 4de en het 5de leerjaar brengen hun verkleedkledij mee 
naar school. Ze trekken het over de middag aan. Ook in de Schoolstraat is geen 
warme maaltijd voorzien. Wie op school blijft eten brengt een lunchpakket mee. 

Ouders en grootouders zijn van harte welkom langs het parcours. Kom je ook 
mee genieten van de optocht? 

We zoeken mensen die een muziekinstrument bespelen en graag meestappen 
tijdens de optocht om wat sfeer te brengen.  Gelieve in dit geval een mailtje te 
sturen naar secretariaat@vbsspesnostra.be. Zo kunnen we je contacteren om af 
te spreken. 
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Activiteit ouderraad kleuter – zaterdag 4 maart  

  

 



 

 

  Oproep ouderraad kleuter – sponsors gezocht  

De werkgroep ontbijt is reeds gestart met de voorbereidingen van de actie 
‘ontbijtpakketten’. Dit gaat dit jaar door op 7 mei 2023. Stip deze datum maar 
al aan in jullie agenda.  

Om van de ontbijtpakkettenverkoop een geslaagde actie te maken is de 

ouderraad van het kleuter nog op zoek naar sponsors met een  voor onze 
kleuters.  

Ben jij zelfstandig of heb je familie die zelfstandig is?  

Werk je in een bedrijf dat wenst te sponsoren?  

Laat het dan zeker weten via ontbijtpakketten@vbsspesnostra.be, dan neemt de 
werkgroep contact op met jou of jouw bedrijf.  

Alvast bedankt,  

     

 

Activiteit ouderraad lager  

Noteer zaterdag 25 maart 2023 in jouw agenda. De ouderraad van de lagere 
school organiseert in de namiddag een schoolfeest. Meer informatie volgt 
binnenkort! 

 

Veilig omgaan met media op school en thuis  

Als school vinden we een correct gebruik van sociale media belangrijk. We 
willen dan ook dat al onze leerlingen graag naar school komen en zich hier 
goed voelen. In dat kader lanceren wij regelmatig initiatieven die de sfeer op 
school ten goede komen. 

Zo werken we voor de preventie van cyberpesten en het veilig gebruik van 
sociale media, graag samen met jullie. Cyberpesten is een specifieke, moderne 
manier van pesten. Het betreft alle vormen van pesterijen die een beroep doen 
op informatie- en communicatiemiddelen (smartphone, computer, internet…) 
om leerlingen lastig te vallen, te beledigen, te bedreigen… 

Wil je meer lezen over hoe je hier mee kan omgaan? Klik dan hier. 

 

 

mailto:ontbijtpakketten@vbsspesnostra.be
https://www.vbsspesnostra.be/wp-content/uploads/2023/02/veilig-omgaan-met-media-op-school-en-thuis-vbs-Spes-Nostra.pdf


 

 

Hoog bezoek in de Dribbelklas   

Op maandag 23 januari kwam 1ste inspecteur Alain Degezelle bij de Dribbeltjes 
op bezoek. In de klas keken we naar het uniform en mochten we vragen stellen. 
We leerden marcheren en groeten.  

Daarna gingen we buiten het dienstvoertuig bekijken. Jassen, hesjes en  petten 
werden uitgedeeld, we zagen eruit als echte agenten. Voor alle veiligheid hebben 
we dan de straat afgezet met kegels en lichtjes, want we hadden allemaal een 
heuse agenten-training.  

Plots was er paniek, de sleutelbos van Alain was zoek. Er volgde een grote 
zoekactie. Ook werden er enkele snoepjesdieven geklist en in de boeien geslagen. 

Toen de rust terug was gekeerd gingen we opnieuw naar de klas waar we nog 
een lesje verkeersveiligheid kregen.  

Als afsluiter kregen we van Alain een leuk zakje met politiegadgets.  

Dankjewel Alain voor jouw toffe bezoek! Het was erg leerrijk en de kleuters waren 
dolenthousiast! 

P.S. Alain is te zien in ‘Helden van hier’, politiezone VLAS. 

 

 

 



 

 

Spelen met de telbox in de Boomhutklas 

Met de kleine mormeltjes uit de telbox rommelen, experimenteren en spelen de 
kleuters allerlei spelletjes, zelfstandig of met begeleiding van de juf.  

Ze ontwikkelen hun getalbegrip door spelend om te gaan met hoeveelheden: 
sorteren, in- en uitladen, op rijtjes leggen, vergelijken, torens bouwen, tellen,...  

Leuk leren! 

 

 

 



 

 

Leerlingen leerjaar 1 en 2 genieten van het ijsglibberen 

Op dinsdag 7 februari trokken de kinderen van leerjaar 1 en 2 naar de schaatspiste 
om er te ijsglibberen. We danken de ouders die de leerkrachten bijstonden tijdens 
de activiteit. Zo kon ieder naar hartenlust genieten van de ijspret. 

 

 

 



 

 

Muzische vorming leerjaar 4 – constructies bouwen 

De leerlingen van het vierde leerjaar bouwen tijdens de lessen muzische vorming 
in groepjes van 3 of 4 leerlingen een attractie voor een pretpark. Dit kan een 
bestaande of een zelf uitgevonden attractie zijn. 
Het materiaal dat ze hiervoor moeten gebruiken is karton. Ze moeten op zoek 
gaan naar stevigheid in de constructie en dat met karton opzoeken. Zo moeten 
ze een balk plooien die als pilaar kan fungeren en een stevig onderstel uitwerken 
waarop de attractie gemaakt kan worden. 
Om dit tot een succes te maken moeten ze ook meten en tekenen met lat en 
potlood. Tijdens de lessen muzische vorming komt ook wiskunde, vooral 
meetkunde, aan bod.  
De leerlingen leren veilig werken. Ze gaan aan de slag met breekmessen en leren 
zo zorgvuldig omgaan met materialen. 
Er werden roetsjbanen, waterglijbanen en zelfs een reuzenrad geboren. 
 

 

 

  



 

 

Bouwplannen in vbs Spes Nostra – huisje Koffiestraat 

In de Koffiestraat wordt een huisje verbouwd. Dit huis is eigendom van vzw Katholiek 
Basisonderwijs Heule en wordt momenteel gerenoveerd. Het was heel lang wachten 
op de realisatie van de bouwplannen. Het huis staat op de lijst van Erfgoed 
Vlaanderen. Het schoolbestuur kan dit dossier verwezenlijken mede met subsidies 
van Erfgoed en van het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (Agion).  

De woning wordt ingericht als overleglokaal voor het voeren van gesprekken met 
ouders. In de tuin komt een wandelpad zodat we een veilige toegang tot de school 
kunnen creëren. De kinderen moeten niet langer over de parking stappen. In de tuin 
komt een moestuin die we zullen gebruiken tijdens de lessen wereldoriëntatie. Op 
het einde van de tuin komt een afdak. 

Deze arbeiderswoning is opgetrokken in het eerste kwart van de 19de eeuw. We willen 
de geschiedkundige waarde bewaren voor de toekomst en als school de educatieve 
waarde benutten.   

Bij de voorbereiding van het dossier vonden we een tekst die geschreven werd door 
Stijn Streuvels in zijn boek over Heule : 

“Mijn voorliefde ging en ik droomde van een hovetje gelijk ieder huisje er een had in 
het koffiestraatje. Aan den voorkant door een hek, eene haag en met een poortje 
afgesloten, waar de groentebedden waren omzoomd met een weelde van kleurige 
bloemen; hoogstammige stokrozen en zonnebloemen tegen den gevel, struiken 
pioenen en dahlia’s in de hoeken en langs de wegeling dat van het poortje naar de 
voordeur leidde, een bonte verscheidenheid van reseda, viooltjes, truischjonkers, 
paveljoenen, zenia’s, goudbloemen, kalvermuiltjes, fuchsia’s, dagsterren, vuilneuzen, 
bloedroode kollebloemen en deftig witte lelies – heel de verzameling ouderwetsche 
welbekende flora vertegenwoordigd was en waar de huisgevel zoo liefelijk achter 
gedoken zat, zijn blijde uitzicht vertoond. 

Tijdens de werken maken we goede afspraken met het archictectenbureau Sileghem 
& Partners en  aannemer Vandendorpe Arthur nv zodat de werken veilig kunnen 
verlopen. We zien uit naar een mooie realisatie. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

  

Bouwplannen in vbs Spes Nostra – Schoolstraat 

In onze vestiging in de Schoolstraat zijn we volop bezig met de voorbereiding van 
een aantal bouwdossiers. 

Zo wordt het afdak hersteld, een aantal daken worden geïsoleerd en vernieuwd en 
kijken we uit naar de heraanleg van de speelplaats. 

Hiervoor werkte de werkgroep groen die bestaat uit leden van de ouderraad en 
personeelsleden in samenwerking met het architectenbureau Callewaert-Creupelant 
een projectvoorstel uit dat werd ingediend bij ‘Natuur en Bos’. We waren blij toen we 
twee weken terug het goede nieuws kregen dat een subsidie wordt toegekend voor 
de realisatie van het project. We dienen ondertussen ook nog een voorstel in bij de 
provincie via ‘Milieuzorg Op School’ (MOS) . We hopen ook daar te kunnen rekenen 
op financiële steun.   

Op de website van Natuur en Bos kan je onderstaande lezen over ons project: 

VLS Spes Nostra – Vergroenen speelplaats lagere school Spes Nostra Heule 
De speelplaats in slechte staat biedt geen uitdaging voor kinderen. Ze willen een 
groene plaats vol speel- en leerkansen. Ze ontwerpen een uitdagende, kwalitatieve 
en gevarieerde leerplek, die zorgt voor contact met de natuur en bijdraagt tot de 
mentale en fysieke gezondheid. Ze pakken de huidige speelplaats aan volgens 
ecologische, duurzame principes aansluitend bij het pedagogisch project. 

 

 

 

 

 



 

 

  Bouwplannen in vbs Spes Nostra – bouwen van 5 klassen 

In de Steenstraat en de Koffiestraat wordt een bouwproject uitgewerkt voor het 
bouwen van 5 klassen. De nieuwe lokalen komen boven een vleugel van de 
kleuterschool in aansluiting met de recent gebouwde klassen van het lager.  

In drie lokalen worden de klassen van het derde kleuter ondergebracht. De twee 
overige klassen zullen gebruikt worden door het eerste leerjaar. Zo komen de 
klassen van het derde kleuter en het eerste leerjaar in elkaars nabijheid. We hopen 
op deze manier een goede bevordering te realiseren voor de overgang van het 
kleuter naar het lager. 

Er werd onlangs een openbare aanbesteding uitgeschreven. We verwachten dat 
het schoolbestuur binnenkort de werken kan toewijzen. De omgevingsvergunning 
werd ingediend. We hopen dat dit project dan vlot gerealiseerd kan worden. 

 

 



 

 

  Directeur Mieke in de bloemetjes – 10 jaar directeur  

Op maandag 30 januari plaatsten alle kleuters, het personeel en de ouderraad 
directeur Mieke in de bloemetjes. Ze is sinds januari 10 jaar directeur van de 
kleuterschool en op 31 januari is er zoals elk jaar dag van de directeur. Deze dag 
konden we dus niet aan ons voorbij laten gaan.  

Directeur Mieke kreeg in de Steenstraat een ontbijt om samen met alle kleuters van te 
smullen. Ze kreeg ook een knutselwerkje gemaakt door alle kleuters en we zongen uit 
volle borst een liedje voor haar.  

Na het ontbijt zette ze haar tocht verder naar de Kortrijksestraat. Daar werd ze 
opnieuw warm onthaald met een liedje en een deel van het geschenk. Ze mocht hier 
samen met de kleuters van lekker vers fruit genieten.  

Als laatste mocht ze in de Ivo Van Steenkistestraat aansluiten voor een glaasje. We 
klonken samen bij een aperitiefje op 10 jaar directeur Mieke. We sloten af met een lied 
en een zelfgemaakt geschenk dat precies bij de rest past.  

We willen de ouderraad bedanken om dit alles mogelijk te maken. Dankzij hen konden 
de kleuters en directeur Mieke genieten van deze dag.  



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Fiscale attesten kinderopvang – rijksregisternummers ouders bezorgen  
 

De wetgeving voor fiscale attesten voor de kinderopvang (fiche 281.86) is op 
enkele punten gewijzigd. Voor de attesten die wij in 2023 zullen opmaken, passen 
we deze nieuwe wetgeving toe. Daarvoor hebben wij bijkomende gegevens van 
jou nodig. 

We bezorgen voortaan de attesten elektronisch aan de overheid. Dit 
gebeurt via het rijksregisternummer van de ouders. Deze nummers ontbreken in 
onze leerlingenadministratie. 

Wil voor elk van jouw kinderen, voor zover je dit nog niet deed, de 
rijksregisternummers doorgeven via dit formulier.   

Indien we niet beschikken over deze gegevens kunnen we ook geen fiscaal attest 
opmaken met betrekking tot de opvang van jouw kind. 

Met vragen hierover kan je terecht op het schoolsecretariaat. 

https://drive.google.com/drive/folders/1XMWsuyZiXqJ-OqXpPLNvf0sF30oi5zPH
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScY78qWdqxJIHo5hKOT-mWmlMdjqm2oCdbkFUhmJOgP9mggCg/viewform?usp=sf_link
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