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NIEUWSBRIEF JANUARI 2023

Beste ouder(s), beste sympathisant

Vanuit het hele Braambos-team wens ik jullie een schitterend 2023!
We zijn vandaag allemaal met heel veel zin en goede moed gestart aan het tweede
semester; wat was het leuk om iedereen terug te zien!

Ook dit semester gaan we verder met onze superhelden … We zijn benieuwd wat ze nog
allemaal in petto hebben! Blijf ons dus zeker volgen op onze sociale media en kijk ook af en
toe naar de website voor heel wat leuke updates en foto’s.

Warme groeten, directeur Stefanie

vzw EDUGO Scholengroep
Sint-Jozefstraat 8, 9041 Oostakker -KBO 0455.490.125 RPR Gent



NIEUWS VAN VBS BRAAMBOS
● Welkom!

Vandaag mogen we maar liefst 7 nieuwe leerlingen verwelkomen op onze school: 5 nieuwe
kindjes voor juf Evelyne, eentje bij juf Ellen en een nieuw gezichtje bij juf Valerie.

Hopelijk voelt iedereen zich snel thuis op onze school!

● Agenda

Mogen we vragen aan de ouders van de leerlingen uit het lager om zeker elke keer de
agenda of het agendablaadje te ondertekenen? Bedankt!

● Zwemmen

Vanaf deze maand gaat het derde en vierde leerjaar om de veertien dagen zwemmen,
samen met het eerste en het tweede leerjaar. Op de kalender ziet u wanneer het zwemmen
precies valt.

● Valentijnsactie

We verkopen opnieuw heerlijke chocolaatjes van Hamlet!
Uw zoon of dochter zal deze week een brief hiervoor meekrijgen, bedankt om samen met
ons opnieuw veel doosjes te verkopen.
We laten ook dit jaar de prijs nog 5 euro voor een doos van 250 gr.
Deze keer zamelen we centjes in voor nieuwe digitale schermen in onze kleuterklassen!

● Inzamelactie oude gsm’s

We doen met onze school mee aan een inzamelactie voor oude gsm’s (meer info: klik hier).
Met deze actie kunnen we ICT-beloningen voor onze school krijgen!

De actie loopt pas officieel in maart, maar jullie mogen de gsm’s nu zeker al meegeven met
de leerlingen.
Pols gerust ook even in de familie! Bedankt!

● Helm op, fluo top

Nog een warme oproep om de fluohesjes te blijven dragen!

● 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

https://www.goodplanet.be/nl/gsm-inzamelactie-op-school/#ffs-tabbed-15
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
Save the date!

Op zaterdag 18 maart organiseert de Vriendengroep een eetfestijn en op vrijdag 31 maart
een Bunnydrink in Langerbrugge!

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

ACTIES / RECLAME
● Batterijen

Blijven nog steeds welkom op onze school!

● Trooper voor Vriendengroep Braambos

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

● Flyers verenigingen

Kampen: https://www.tsjaka.be/ckfinder/userfiles/files/Brochure%202023.pdf

mailto:vriendengroep@vbs-braambos.be
https://www.trooper.be/nl/hoe-troopen
https://www.tsjaka.be/ckfinder/userfiles/files/Brochure%202023.pdf

