
DOORNZELE DRIES 55 - BURGGRAVENLAAN 5, Evergem
09 253 71 38                       directie@vbs-braambos.be

NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2022

Beste ouder(s), beste sympathisant

Op 11 november herdenken we de Wapenstilstand na de Eerste Wereldoorlog.
Onze kinderen gaan op donderdag 10 november naar de begraafplaatsen (Langerbrugge
om 10u00, Doornzele om 11u00) en maken hier, samen met de gemeente, een mooie
herdenking van.

Deze maand staat ook de Voorleesweek (19-27 november) op het programma en hiervoor
krijgen we uiteraard weer bezoek van onze superhelden. Lisa Letter zal dus zeker niet
ontbreken!
Ik wil graag nog even voorlezen in de kijker zetten, met het tekstje van de site van de
Voorleesweek:

Voorlezen, dat is lezen met je oren. Of luisteren met je ogen. Het is
avonturen beleven met je ogen dicht, en het is met je ogen wijd
open meekijken in het boek. Het is niks van het verhaal missen,

hoe groot of klein je ook bent, en hoe goed of minder goed je zelf
leest. Het is één en al oor zijn.

Deze Voorleesweek staat luisteren centraal. Want wie goed luistert,
leest meer.

(https://www.voorleesweek.be)

Nog een fijne, knusse zondag!
directeur Stefanie

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



NIEUWS VAN VBS BRAAMBOS
● Trooperdroom: opbrengst voor de parking

Bedankt!
Met jullie stemmen en bijdragen haalden we 80 euro op, dat bedrag gaat naar de parking
aan onze school op Langerbrugge. We voorzien hiervoor ook nog ander budget van andere
acties.  In de vakantie werd er een proefopstelling gemaakt op de parking in Langerbrugge.

De bedoeling is om op termijn de parking te herleiden naar de opstelling zoals het
plannetje hieronder.
Een parking die veiliger is voor iedereen die de school, de Hannekesnest en de
kunstacademie bezoekt!

Je mag ook op de rijweg aan de school parkeren! Kijk uiteraard uit voor de fietsers
wanneer je aan het fietspad uitstapt. Wees ook altijd hoffelijk!



● Onderwijsinspectie

Onze school werd geselecteerd voor een brede doorlichting. Elke school wordt minstens 1
keer in 6 jaar doorgelicht.
De doorlichting vindt plaats in de week van 28 november. Er zullen gesprekken zijn met
leerlingen en ouders.
Binnenkort ontvangen we zelf meer informatie.
Ik kan niet ontkennen dat zo een doorlichting gepaard gaat met een dosis gezonde stress,
maar ik ben er zeker dat ons team elke dag haar beste beentje voorzet en kwalitatief aan de
slag gaat.

● Pannenkoekenverkoop

We haalden een mooie winst op, goed voor ongeveer 2500 euro! Bedankt voor de verkoop!
Dankzij jullie winst genoten de leerlingen van de boerderijklassen van extra activiteiten en
kopen we nog wat extra zaken voor in de klassen aan.

● Helm op, fluo top!

Na de vakantie starten alle klassen met ‘Helm op, fluo top!’.

Helm Op Fluo Top is een gratis verkeersproject waarmee
basisscholen hun leerlingen kunnen stimuleren om ook tijdens de
donkere maanden te voet of met de fiets naar school te komen.
Door fluo en/of een helm te dragen op weg naar school,
verzamelen de leerlingen stickers en kunnen ze sparen voor
beloningen.

● Wandel mee

Doe je mee aan ‘Wandel mee’? Vermeld dan zeker onze school. Bedankt!



● (Peuter)kijkdagen

Morgen starten er opnieuw 10 nieuwe leerlingen op onze scholen. 6 peutertjes in 1KA, 3
leerlingen in 3KB en een nieuwe leerlinge in 2LA.
Welkom op Braambos!

Bedankt om ook reclame te maken voor onze (peuter)kijkdagen. De volgende zijn op vrijdag
19 november tussen 17u00-19u00 in Doornzele en zaterdag 20 november tussen
10u00-12u00 in Langerbrugge.

● Vrijdag 25 november: pedagogische studiedag

Niet vergeten: vrijdag 25 november is er geen school en geen opvang.
Creatopia organiseert opnieuw een crea-dag! Deze flyer kregen jullie reeds in jullie mailbox.

Meer info: vanmoorhemevelien@gmail.com



VRIENDENGROEP
Onze vriendengroep heeft opnieuw een leuke actie om onze school te steunen!

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

mailto:vriendengroep@vbs-braambos.be


ACTIES / RECLAME
● Batterijen

Ook dit jaar blijven we batterijen verzamelen. Helpen jullie opnieuw mee?

● Leuk steuntje via Makro

Ga je vaak boodschappen halen bij Makro? Koppel dan je kaart aan onze school en wij
krijgen budget om dingen aan te kopen.
Hoe? https://info.leuksteuntje.be/verenigingen/vbs-braambos-evergem

● Trooper voor Vriendengroep Braambos

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

● Flyers verenigingen

- Vakantie bij Toi, moi et la danse: https://toimoietlesvacances.be/

https://www.trooper.be/nl/hoe-troopen

