
 

  

VKLS DE TANDEM 
NIEUWS VOOR OUDERS 

 
Geluksvogels: elke pluim geeft ons vleugels … 

 
Dit schooljaar werken we rond het thema geluksvogels. We baseren ons daarvoor op de 

verhalen van Leo Bormans uit het boek ‘Geluk voor kinderen’. 

‘Geluk valt niet uit de lucht. Het is dan ook een levenshouding: op een optimistische manier in het leven staan, je goed in 

je vel voelen, jezelf doelen stellen en die realiseren, zin zoeken in het leven, veerkracht opbouwen, samenleven met 

anderen en de juiste keuzes maken. Je levensomstandigheden bepalen maar een relatief klein stuk van je geluk. Een 

positieve houding en de manier waarop je naar de wereld kijkt zijn veel doorslaggevender. Dat krijg je gedeeltelijk mee 

van je ouders en andere mensen om je heen, door voorbeeldgedrag en opvoeding. We kunnen allemaal leren een beetje 

opener, optimistischer en gelukkiger te zijn’. Leo Bormans (Geluk voor kinderen, 2014) 

We openden het schooljaar feestelijk aan de hand van het eerste verhaal over de vogel Sporo. 

Hij wil een nest bouwen waarin hij beschermd is tegen de reiger. Sporo besluit uiteindelijk om 

zijn nest ondersteboven te bouwen. Zijn droom is dat vele andere vogels hun nest tegen dat van 

hem komen bouwen.  

Het verhaal heeft als bedoeling kinderen duidelijk te maken dat gelukkige mensen durven te 

dromen en hun dromen stap voor stap waar maken.  

 

 

  



 

  

  

Nieuw op onze school?  

 

Juf Ilse wordt muzische coach 
Vanaf dit schooljaar krijgen de kinderen in de lagere school elke twee weken een uurtje 

muzische les bij juf Ilse. Zij zal daarbij vooral focussen op het domein ‘muziek’, maar zal 

daarnaast ook de andere muzische domeinen proberen te integreren in haar lessen. 

Graag bedanken we de ouderraad die ons financieel ondersteunt en zorgde voor een pakket 

kleine slaginstrumenten. Vorig schooljaar konden we ook al op hen rekenen voor de aankoop 

van boomwhackers. 

    
  

  



 

  

Nieuw in de opvang 
We verwelkomen ook Lies Legrou die deze zomer is opgestart in de opvang. 

We wensen haar veel succes toe.  

 

 

 

Juf Manon 
Juf Manon vervangt juf Heleen in klas 1C.  

Juf Heleen start terug na de kerstvakantie. 

 

 

 

 

 

Welkom Birgit 
Birgit doet vanaf september middagtoezicht in de lagere school. Zij neemt de 

taak over van Evelien die dit al vele jaren voor haar rekening nam. We willen 

Evelien graag bedanken voor het enthousiasme waarmee ze dagelijks onze 

kinderen begeleidde en heten Birgit van harte WELKOM op onze school! 

 

 

Secretariaat 
Juf Laetitia werkt voortaan halftijds in het secretariaat en deeltijds in de opvang.  Ze vervangt Mw. 

Cathérine die nu geniet van een verdiend pensioen. 

 

 

Elien Stock 2de leerjaar 
Juf Elien Stock is de nieuwe collega van juf Lies en juf Stefanie in het 2de leerjaar. We 

wensen haar veel succes toe.  

 

 

 



 

  

Bedanking ouderraad 

 
Dankzij sponsoring van de ouderraad kunnen de kinderen tijdens de pauzes genieten van nieuw 

spelmateriaal.  

BEDANKT! 

 

  



 

  

Brrrr…. 
 

De herfst is intussen in het land. 

Gezien de hoge energieprijzen gaan wij ook op school bewust omspringen met verwarming in 

de klassen. 

Graag vragen we om steeds een dikke trui voor je kind te voorzien. Er mag gerust een extra trui 

in de klas blijven.  

 

Veranderingen in schoolreglement 

- Enkele prijzen werden aangepast: 

- warme maaltijd : €2.80 + €1.90 (toezicht) = €4.70  

- lunch (zelf mee te brengen) – soep en water gratis: €1.90 (toezicht) 

- zwemmen: zwembeurt €2 + vervoer €1 (dankzij tegemoetkoming stad Kortrijk) 

→ voor het 1ste leerjaar is het zwemmen gratis – vervoer dient wel betaald te worden. 

 

- Maximumfactuur  

o Kleuters: van 45 naar 50 euro 

o Lagere school: van 90 naar 95 euro 

o Meerdaagse uitstappen (over ganse basisschool): van 450 naar 480 euro 

 

                 

 



 

  

Enkele afspraken herhalen 

- Wanneer wij ons in het verkeer begeven, dragen wij steeds een fluojas. Wie fietst, draagt 

ook verplicht een helm. Voor kinderen uit de lagere school geldt de regel: Helm of hesje 

vergeten = niet mee in de fietsrij. Die kinderen sluiten dan aan in de voetgangersrij. 

 

- Mogen wij vragen om kinderen steeds op tijd naar school te brengen.  

 

- We kregen van de ouderraad heel wat nieuw speelgoed. Speelgoed van thuis zien we 

liever niet op school. Stickies, pokémonkaarten, … zorgen vaak voor ruzies of raken 

verloren. 

 

 

Infrastructuur 
• De werken aan het klooster vorderen traag maar zeker. 

Wat dient er nog te gebeuren? 

- pleisterwerken en schilderwerken binnen 

- vloerafwerking 

- schrijnwerken binnen (verlaagd plafond, deuren, 

onthaaldesk, kasten, …) 

- aanleg oprit en kloostertuin 

- installatie kitchenettes en keuken 

- brand- en inbraakbeveiliging 

- verlichting, binnen en buiten 

Nog een hele waslijst dus…  

We hopen op 1 januari 2023 een streep te kunnen trekken onder deze verbouwing.  We 

nodigen geïnteresseerden dan ten gepaste tijde uit voor een rondleiding. 

 

• De werken in de lagere school zijn ondertussen afgelopen.  Alle ramen werden 

vernieuwd en screens werden voorzien. 

In volgende dossiers willen we o.a. inzetten op isolatie van de bestaande gebouwen naar 

de huidige normen. 

 

 

 

 



 

  

Axen kleuter 

In onze kleuterschool werken we aan sociale vaardigheden aan de hand van de dieren uit 

Axenland. De komende weken zetten wij twee dieren in de kijker. 

 

      



 

  

Kalender 
- 5 oktober: dag van de leerkracht 

- 15 oktober: quiz ouderraad 

- 21 oktober: heksenfeest kleuterschool 

- 27 oktober: oudercontact kleuterschool en lagere school 

- 31 oktober en 1 november: opvang gesloten 

- 16 – 18 november: boerderijklassen 2de leerjaar 

- 4 december: ontbijtpakketten 

- 5 december: Sint op school 

- 22 december: oudercontact 6de leerjaar 

 

 

 
 

 
  



 

  

 

 
  



 

  

Menu oktober 

 
 
Allergenenlijst: www.esthio.be Ga naar menu voor scholen. 

http://www.esthio.be/

