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Woordje van de directie 

 

 

 
De laatste maand van 2018 staat alvast voor de deur! Hét moment om even terug te 
blikken en te bekijken wat het voorbije jaar voor ons heeft betekend…  Leuke, 
warme herinneringen waar we met veel plezier en genegenheid aan terugdenken. 
Maar misschien ook moeilijke momenten die tijd vragen om een plaats te krijgen. Ik 
wens jullie namens het voltallige schoolteam en het schoolbestuur langs deze weg 
alvast een Zalig Kerstfeest, omringd door de mensen die jullie liefhebben. Is het niet 
aan de feesttafel dan wel in gedachten… 

Cava – en wijnverkoop VBS Sint-Katrien  

  
We naderen dus stilletjes aan het einde van het jaar en beginnen meer en meer te 
denken aan de komende feestdagen… en het aanvullen van onze wijnkelder. De 
voorbije jaren verkocht de school gepersonaliseerde kerstkaarten of kerstrozen 
maar dit jaar willen we jullie een cava, witte, rode en roséwijn te koop aanbieden. U 
heeft de keuze om uw bestelling via het papieren invulstrookje door te geven en 
cash te betalen of online via de webshop =>  https://wijnverkoop.vbssintkatrien.be/ . 
U kan uw bestelling plaatsen tot en met woensdag 12 december 20.00 uur. 
 
De bestellingen kunnen opgehaald worden op dinsdag 18 december van 15.40 
uur tot 19.30 uur of op woensdag 19 december van 12.00 uur tot 15.00  in onze 
tijdelijke wijnwinkel die u kan bereiken via het bruine poortje aan de straatkant. 
Bestellingen worden niet meegegeven aan kinderen omwille van veiligheidsredenen. 
 

Terugblik acties maandpunt ‘uniciteit in verbondenheid’ 

 
  

 
In België groeit 1 kind op 5 op in armoede. Voor kinderen in armoede is succesvol 
zijn op school niet altijd gemakkelijk. Ze komen tal van hindernissen tegen in hun 
schoolloopbaan. Door mee te doen aan de lanceeractie van Samen Tegen Armoede 
toonde onze school dat wij voor gelijke kansen willen gaan! Om aan onze leerlingen 
duidelijk te maken dat succesvol zijn op school niet altijd gemakkelijk is, deden we 
op 26 november een symbolische actie met een hindernis aan onze schoolpoort. 
 

  
 
VBS Sint-Katrien wil ook graag alle ouders bedanken om massaal overbodig 
voedsel en kinderboeken mee te geven naar school! De medewerkers van het ‘Huis 
van het Kind’ en ‘Wijkcentrum De Poort’ waren zeer tevreden!  
 
 

https://wijnverkoop.vbssintkatrien.be/
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Jaarthema  ‘Stap je mee?’ => maandpunt december ‘kwetsbaarheid’ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Een blik, 
een handdruk, 
ogen met een 
verhaal 
vol kwetsbaar 
verlangen … 

 
Op kousenvoeten 
stappen we 
de advent 
en elkaars wereld 
binnen 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Digitale communicatie + logo & slogan 

 
Eind november werd het nieuwe logo stapsgewijs aan jullie voorgesteld. Het enige 
wat nog ontbreekt is een korte en krachtige slogan. OPROEP: graag willen we alle 
kinderen, ouders, grootouders en vrienden van VBS Sint-Katrien actief betrekken bij 
het bedenken van deze slogan. Hebt u iets concreet in gedachten? Dien uw voorstel 
dan zeker in via volgende link: https://goo.gl/kLdWSo  
 
Ondertussen hebben de meesten onder jullie ook de weg naar GIMME gevonden 
waarvoor dank. Wist je dat… GIMME je kan verwittigen wanneer er nieuwe brieven 
op het platform verschijnen. De frequentie waarmee GIMME mailtjes stuurt kan je 
zelf instellen. 
 

Verkeer 

 
De eerste flitsperiode in VBS Sint-Katrien loopt van 10/12 tot 14/12. Als de kinderen 
tijdens deze flitsweek op een zichtbare manier naar school komen, verdienen ze 
één stempel. Zodra elk kind van de klas één stempel heeft behaald, krijgen ze een 
Octopussticker voor op hun Flitskaart. De kerndoelstelling van FLITS is ouders en 
kinderen stimuleren om ook in de winter te voet of met de fiets naar school te gaan, 
met extra aandacht voor zichtbaarheid en veiligheid. 
 
Mogen wij ook aan alle ouders vragen om de parkeerplaatsen rond de kerk te 
gebruiken als ‘Kiss & Ride’ en niet op de stoep of het zebrapad te parkeren. Dank 
voor uw medewerking! 
 

Nieuws van Sinterklaas 

  
Op woensdag 5 december brengt de Sint een bezoek aan onze school! De 
spanning is in sommige klassen reeds stevig voelbaar. Wij kijken er alvast 
reikhalzend naar uit.  
 
Traditiegetrouw zal het oudercomité een groepsfoto nemen van elke klas bij de Sint. 
Meer info over de verkoop van deze foto’s volgt later.  
 

https://goo.gl/kLdWSo?fbclid=IwAR3IROqUtbAHioUmCVbWWf_9TDwjIATXvQK3h_k-J_PeLHqDTeeBjTD5FJo
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Leerlingenraad  

 
Tijdens onze eerste leerlingenraad werden o.a. volgende zaken besproken: 

 Schaken en lezen tijdens de middagpauze 

 Meer helpers in de eetklas en rustige muziek tijdens het opruimen 

 Vastzetten van de goals op de speelplaats  

 Het organiseren van een voetbaltornooi 

 Het organiseren van een griezel/verkleedfeest  

 Nieuwe ballen voor elke klas 

 Pantoffels in de klas bij slecht weer 
 

Jarigen van de maand november 

 
 
 
 
 
 
Proficiat aan 
alle jarigen! 

 

 
 

In de pers: Tuin-en klusdag VBS Sint-Katrien 

  

 
https://www.hln.be/regio/herzele/tuin-en-klusdag-in-vbs-sint-katrien~a19a78c5/ 
 

https://www.hln.be/regio/herzele/tuin-en-klusdag-in-vbs-sint-katrien~a19a78c5/
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