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NIEUWSBRIEF DECEMBER 2022
Beste ouder(s), beste sympathisant

Wat een drukke weken hebben we hier achter de rug.
De voorleesweek, waarin Lisa Letter gelukkig op het einde haar verhaaltje kon voorlezen en
daarna kwamen Sinterklaas en zijn pieten de boel op stelten zetten (vooral die pieten toch).
Wat een geluk dat al onze leerlingen wonnen en zo een dansje konden opvoeren voor Pia
Podia. De foto’s verschijnen deze week zeker op de website!

De Sint bracht ook een mooi cadeau mee voor onze school: we kregen een gunstig advies
van de inspectie! Dit bevestigt nog eens de grote inzet van het team en de warme sfeer op
onze school: op gebied van leer- en leefklimaat kregen we dan ook heel wat pluimen.
Ik wil graag nog eens alle kinderen die de rondleiding en de gesprekken voerden bedanken
en ook de ouders die op gesprek kwamen: jullie gaven een goed beeld van onze school!

Op zondag 27 november startte ook de Advent. Graag delen wij de tekst van onze viering:
Advent met de A van allen samen
Het is een tijd van zorgen voor elkaar.
Niet eerst aan je eigen ik denken, maar zorgen dat we het samen goed hebben.
Advent met de D van doen
Advent is een tijd van niet alleen maar zeggende woorden,
niet alleen maar plannen maken , niet alleen maar goede intenties tonen.
Het is een tijd om daadwerkelijk iets te doen.
Het is een tijd om de handen uit de mouwen te steken en anderen vragen dit ook te doen.
Advent met de V van verantwoordelijkheid
Advent is een tijd van niet steeds te wijzen op de fouten van de anderen.
Een tijd van niet te proberen de fout in iemand anders schoenen te schuiven.
Maar in de eerste plaats eerst te kijken naar onszelf.
Zelf de verantwoordelijkheid leren dragen voor wat we soms minder goed
hebben gedaan.
Advent met de E van engagement
Advent is een tijd van zich willen inzetten voor de andere, voor het goede.
Er echt willen voor gaan.
Mee helpen de anderen over de streep te krijgen om het beter te doen.
Advent met de N van nieuwe kansen
Advent is een tijd van elkaar nieuwe kansen geven.
Niemand uit te sluiten, niemand aan de kant te schuiven.
Elkaar willen helpen keer op keer.
Advent met de T van toekomst
Advent is een tijd van nieuwsgierig uitkijken naar wat er komen zal.
Vol verwachting uitkijken naar een betere wereld.
Een wereld waar het goed is voor iedereen.

Warme groeten, directeur Stefanie
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NIEUWS VAN VBS BRAAMBOS
● Dringend op zoek!

Voor onze school op Doornzele zijn we dringend op zoek naar een hulp voor
middagtoezicht.
Dit houdt in dat je op ma/di/do/vr helpt bij het middagmaal, daarna toezicht doet bij de
leerlingen en nadien helpt bij het opruimen van de refter.

Dit voor 2 uren per middag. Dit kan via een vrijwilligerscontract of een contract van
bepaalde duur. Meer info? Neem gerust contact op met directeur Stefanie.

● Telefoon Langerbrugge

Graag geven we nog even mee dat het nummer op Langerbrugge (09 253 71 37) enkel
voor de opvang dient.
Wil je de school bereiken, kan dit via 09 253 71 38.

● Infobeurs voor (toekomstige) ouders

Op zaterdag 10 december vindt er in het Koetshuis op Wippelgem een infobeurs plaats
tussen 09u00 en 12u00.
Meer uitleg vinden jullie hier: https://www.evergem.be/infobeursgeboortebos

● Juf Lieve

Op vrijdag 23 december is het de laatste werkdag van juf Lieve Ernalsteen (de juf van de
BKO in Doornzele).

Daarom maak ik zeker nog even reclame voor de vacatures van de Buitenschoolse
Kinderopvang van Evergem.
Er zijn onder andere plaatsen vrij op onze scholen in Doornzele en Langerbrugge.
Dit kan ook met een contract van minder dan 19u.
Dus aarzel niet en neem zeker contact op ( jullie mogen ook mij contacteren met vragen).

VACATURE! Heb jij een groot voor kinderen? Werk en speel je graag met hen? Super! We
zijn nog op zoek naar kinderbegeleiders voor onze buitenschoolse kinderopvang. Ben jij of ken jij
de geknipte persoon voor deze job?
evergem.be/jobs

Voor meer vragen mogen jullie gerust ook altijd de BKO opbellen: 09/218 81 71

http://evergem.be/jobs?fbclid=IwAR04hrF0j8sCMWv_4nVlViCXyWZaD-Y-GSTnl1g-4FGAv8qWRfU-cvA4l10


● Herhaling afspraken

- De school is open vanaf 08u15. Is uw zoon of dochter vroeger op school, moet hij of
zij naar de opvang.
Er is GEEN toezicht voor de schoolpoort op dat moment.

- Kinderen die over de middag naar huis gaan, zijn terug welkom vanaf 13u10.
Het is niet de bedoeling dat zij voor dit tijdstip rondhangen aan de schoolpoort.

● Luizen

Winter, mutsen … en opnieuw meer kans op vervelende beestjes in onze haren.
Bedankt om regelmatig te controleren en te werken met de natte-kam-methode:

https://www.cm.be/ziekte-en-behandeling/klachten-en-ziekten/hoofdluizen/behandeling/nat
-kam-methode

● Op zoek naar …

We zijn met onze school op zoek naar kleine vorkjes, voor het middagmaal van onze
kleuters.
Heeft u er toevallig teveel, dan zijn deze zeker welkom!

Daarnaast zijn kleine kinderfietsjes ook nog altijd welkom!

● Wereldlichtjesdag: zondag 11 december

Met Wereldlichtjesdag wordt de wereld letterlijk wat lichter voor mensen die een kind
verloren hebben. Het maakt niet uit hoe oud het kind was of hoelang het geleden is. Zo
willen we een hart onder de riem steken en tonen dat ze niet alleen zijn met hun verdriet.

Neem zeker ook een kijkje op: https://koesterweek.be/toonjehart/

https://www.cm.be/ziekte-en-behandeling/klachten-en-ziekten/hoofdluizen/behandeling/nat-kam-methode
https://www.cm.be/ziekte-en-behandeling/klachten-en-ziekten/hoofdluizen/behandeling/nat-kam-methode


VRIENDENGROEP
Onze vriendengroep heeft opnieuw een leuke actie: winterKLINK! Hopelijk tot dan!

Voor info: vriendengroep@vbs-braambos.be of contacteer Katrien Pevenage:
+32497/43.22.51

ACTIES / RECLAME
● Batterijen

We blijven batterijen verzamelen. Helpen jullie nog steeds mee?

● Trooper voor Vriendengroep Braambos

Kennen jullie Trooper nog? Klik hier voor de uitleg.
Jullie kunnen onze school vinden wanneer je Braambos intikt.

mailto:vriendengroep@vbs-braambos.be
https://www.trooper.be/nl/hoe-troopen


● Flyers verenigingen




