
 
Nieuwsbrief MAAND januari – februari 2023 

 

Vrije basisschool Sint-Joris 
Kerkstraat 9 – 8730 Sint-Joris 

T: [050] 78 99 66 – E: iris.vanpachtenbeke@vrijeschoolsintjoris.be 

 

Beste ouder(s), 

2022 was op alle vlakken een bewogen jaar. Na een woelige opstart met heel wat 

covid-beperkingen en zorgen, mochten we geleidelijk weer voluit inzetten op onze 

schoolwerking. En daar maakten we vorig schooljaar meteen gebruik van met 

onze schoolmusical, grootouderfeest, schoolreizen, klasoverschrijdende 

activiteiten, sportdagen, communies, sponsorloop, het bezoek van warme 

William, de gezellige oudercomité cafés, voorleesweek en nog heel wat meer…. 

We kregen eindelijk weer de kans om samen met onze kinderen, ouders, 

oudercomité, schoolraad en andere externen aan de slag te gaan. Dat laat zich 

voelen en zijn we ontzettend dankbaar voor. De voorbije week vlogen we er dan 

ook direct in om aan heel wat kleine en grote projecten te werken. 

We wensen jullie voor 2023 alvast een fantastisch jaar toe! 

Naar goede gewoonte informeren we jullie graag via onze twee-maandelijkse 

nieuwsbrief. Ze zijn ook steeds terug te vinden op onze website. Je vindt er ook 

heel wat foto’s van jullie kinderen en de schoolkalender.  

Voor korte nieuwtjes, kan je ons volgen op de facebook- en instagrampagina. We 

zijn blij met elke ‘like’.  

 

Vele sidi-groeten 

 

Schoolrijpheid 

Schoolrijpheid is een belangrijke voorwaarde om te kunnen starten met lezen, 

schrijven en rekenen. Elk kind ontwikkelt op zijn eigen tempo vaardigheden nodig 

voor de overgang naar het eerste leerjaar. Zit jouw zoon of dochter in de derde 

kleuterklas, houd 24/01 ’s avonds zeker vrij. We geven graag de nodige info. 

Verdere info volgt via de klasjuf.  
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Kalender 

- zwemmen: zie zwemkalender 

- 19/01: K2 en K3: Toneelvoorstelling  

- 19/01: L6: infosessie overgang secundair voor    

de leerlingen 

- 24/01: K3: Schoolrijpheid 

- 26/01: Start week van de poëzie 

- 26/01: infosessie in Brugge: overgang 

secundair voor de ouders van de leerlingen L6 

- 26/01: L3 en L4: Alles met de bal (MOEV) 

- 29/01: actie heerlijk winterontbijt 

oudercomité tvv de kinderen 

- 31/01: L6: project Techniek ism secundair 

- 06/02: L1 en L2: Kronkeldidoe (MOEV) 

- 07/02: L1: auteurslezing in de bib 

- 09/02: peuterinfomoment instappers (16u30) 

- 10/02: GEEN SCHOOL: pedagogische 

studiedag 

- 13/02: speelweek 3 (verdere info volgt) 

- 14/02: Kleuter en L1: Rood-roze dag  

- 15/02: Kleuter: Carnaval (deel 1) 

- 16/02: L3: auteurslezing in de bib 

- 17/02: kleuter en lager: carnaval (verdere 

info volgt) 

- 20/02: start krokusvakantie 

- 27/02: start week van de vrijwilligers 

- 01/03: complimentendag 😊 

- 02/03: Schoolraad 2 

- 02/03: leerlingenraad 

- 04/03: gezellig EETFESTIJN  
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Opendeurtjestijd 

Om de overgang van K3 naar L1 te helpen voorbereiden slaan juffen Martine en Ilse 

de laatste maandag van elke maand de handen in elkaar. Met een knap, 

weldoordacht en thematisch project die ze ‘opendeurtjestijd’ doopten, mogen de 

kinderen van de lieveheersbeestjesklas komen gluren in het eerste leerjaar. Een 

klasoverschrijdende activiteit waar beide klassen steeds heel hard naar uitkijken.  

Winterontbijt 

Op zondag 29 januari gaat de 6° editie door van het smakelijke winterontbijt 
verzorgd door ons fantastisch oudercomité. Opnieuw mogen jullie voor een zachte 
prijs een ontbijtbox vol lekkers afhalen aan de Sinjo of thuis laten leveren. Schrijf je 
snel in. Deze week kreeg uw kind een flyer mee. Ze is ook te vinden via de 
facebookpagina van het oudercomité ‘Oudercomité VBS Sint-Joris’ of van de school.  

Gedichtenweek 

 

Ben je nieuwsgierig, ben je benieuwd? 

Wil je graag weten, wat je zoon of dochter bezielt? 

Zijn het krokodillentranen of wat kattenkwaad? 

Zijn het vlinders in de buik of eerder grapjaspraat? 

Kom af, kom erbij, kom langs en geniet even 

en kom onze dichterlijke sidi-kronkels meebeleven. 

Wees welkom op 3 februari om twee uur vijftig 

Een bezoekje aan de gangen lager zal je niet spijten. 

 

Wees welkom op 03/02 om 14u50 in de wandelgangen lager. 

  

Surf regelmatig naar onze website <vrijeschoolsintjoris.be> 

Word lid en like onze facebookpagina  <VBS Sint-Joris> 

En/of like ons op instagram <vbssintjoris> 

 

 

 

  

 

 

 

  Dankjewel om  … 

- steeds tijdig op school te zijn. 

- fruit te voorzien voor de 

voormiddag, koekjes worden 

enkel in de namiddag gegeten 😊 

Verpakkingen blijven altijd thuis.  

- om géén snoep (incl chips, lollies, 

…) mee te brengen en ook niet te 

trakteren. We genieten enkel van 

gezondere verjaardagstraktaten.  

- elke dag een herbruikbare fles 

vers water mee te brengen. 

Hervullen kan steeds op school. 

- elke dag met een hesje naar 

school te komen. Wordt het te 

klein? Kom het ruilen. Ben je het 

kwijt? Koop een nieuw op het 

secretariaat (€8).  
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