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NIEUWSBRIEF OKTOBER 2022
Beste ouder(s), beste sympathisant

Ook dit schooljaar krijgen jullie maandelijks een nieuwsbrief in jullie mailbox.
Daarnaast vinden jullie ook telkens de kalender, soms met enkele wijzigingen/aanvullingen.

Jullie zagen het ongetwijfeld al op school en op onze social media (volg ons zeker op
Facebook en Instagram): op onze school is iedereen een superheld!

Onze leerlingen maakten kennis met de vijf hoofdfiguren en leerden ook waar elke
superheld voor staat.
De superhelden komen dit schooljaar geregeld terug (denk maar aan Sam Sportief en
Robotech deze week voor onze scholencross en STEM-dag) en zullen zo verwijzen naar
activiteiten, maar ook herinneren aan belangrijke afspraken op school, waaronder onze
Braambos-regels waarin ZORG centraal staat.
Mag ik ook nog even verwijzen naar het belang van RESPECT?
Iedere juf staat elke dag opnieuw klaar voor de kinderen, zowel de klasjuffen als de juffen
van middagtoezicht en de buitenschoolse opvang. Iedere juf betekent heel veel voor onze
school!

Zorg dragen voor groot en
klein, wat fijn!

Zorg dragen voor het
materiaal, dat doen we
allemaal!

Zorg binnen voor rust,
buiten spelen kan gerust!

Nog een fijne zondag!
directeur Stefanie

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

https://www.facebook.com/VBSBraambos
https://www.instagram.com/vbs_braambos/


NIEUWS VAN VBS BRAAMBOS
● Trooperdroom (https://trooperdroom.be/nl/trooperdromen/School)

Vanaf 1 oktober kunnen jullie stemmen op onze Trooperdroom, een actie waaarmee we
geld kunnen winnen en inzamelen om onze school-/buurtparking op Langerbrugge heel
wat veiliger en kind- en natuurvriendelijker maken!

Helpen jullie mee om heel wat stemmen te verzamelen? Spreek gerust de volledige familie,
vriendenkring en buurt aan om mee te stemmen!

● Helpende handen

Net als vorig jaar durf ik jullie aanspreken om onze school af en toe een handje te helpen.
School maken we uiteraard samen, met leerlingen, leerkrachten, ouders en sympathisanten.

Willen jullie een steentje bijdragen? Vul dan even dit formulier (opnieuw) in.
Heel veel dank!

Geef dit gerust ook door aan grootouders, tantes, nonkels … helpende handen zijn altijd
welkom!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1jESjUbuc11k3iv-RwRghgD18mvEGOzVQ7jYXlQe4eDRU1w/viewform?usp=sf_link


● Herinnering afspraken

→ Gelieve een doos zakdoeken mee te geven met uw zoon/dochter, mocht dit nog
niet gebeurd zijn.

→ In de voormiddag eten we fruit, in de namiddag mag een koek. Graag in een
doosje apart, zonder verpakking.

→ Mogen we jullie herinneren aan het labelen van de doosjes en drinkflesjes van de
leerlingen? Voor kleuters is ook de naam aanbrengen in de kledij handig.

Ook gymkledij moet je naamtekenen, graag ook sokken meegeven en een rekker
voor in het haar.

→ Bedankt om elke dag op tijd te zijn. De school start stipt om half negen. Ook de
laattijdige leerlingen worden geregistreerd.

→ Bij afwezigheden verwachten we een doktersbriefje of een briefje van de ouders
(max. 4 keer voor 3 opeenvolgende dagen).
Dit geef je af de eerste dag dat je terug naar school komt.

Wanneer er geen briefje volgt, telt dit als onwettige afwezigheid. Bij te veel van
deze afwezigheden wordt het CLB ingelicht.

→ Op school draag je gepaste kledij, zoals in onze schoolbrochure omschreven
staat. De kledij moet fatsoenlijk zijn, er is een verschil tussen school- en strandkledij.
We merken (ook bij dit weer nog) te korte shorts en topjes. Dit kan niet.

Daarnaast vragen we om leerlingen warmere kledij te laten dragen (werk
met laagjes, die makkelijk uit kunnen bij warmer weer).
De kosten voor de verwarming zijn, net zoals bij u thuis, erg hoog. Omdat we
ook moeten verluchten, proberen we zo spaarzaam mogelijk met de
verwarming om te gaan.
Een extra trui is dus zeker welkom!

● (Peuter)kijkdagen

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

● Pannenkoekenverkoop

We zien dat de pannenkoekenverkoop goed verloopt. Bedankt om nog reclame te maken!
Met de opbrengst betalen we busvervoer en andere activiteiten.

Morgen, maandag 3 oktober is de laatste dag om de centjes mee te brengen!



● Verkeersveiligheid

Net als vorig jaar wijs ik nog even op het belang van de fluohesjes. Graag zien we al onze
kinderen (te voet, met de fiets of zelfs met de auto) opvallen.
De leerlingen van het eerste leerjaar krijgen daarom een gratis hesje van de school.

Op deze foto’s zien jullie twee keer een kindje staan. Het ene opvallend gekleed, het andere
niet … Frappant, nietwaar? Onze boodschap: zorg dat je opvalt!

CLB
Onze school werkt samen met het Vrij CLB Regio
Gent.

Weet je niet (meer) wat het CLB allemaal voor je
kan betekenen?
Neem dan zeker de folder even door. Klik hier (ook
voor de vertaling van de folder).

https://www.topuntgent.be/files/clbfolder.php


VRIENDENGROEP

Onze school heeft geen oudercomité, maar een VRIENDENGROEP.
Dit houdt in dat, naast ouders, ook grootouders en sympathisanten kunnen aansluiten.
Zij realiseerden al de aankoop van de sintcadeaus, sponsoren bij de aankoop van
STEM-materiaal …

De vriendengroep komt maandelijks samen, maar dit is geen verplichting. Ook wanneer je
maar af en toe kan bijspringen, ben je zeker welkom!
Sluit je graag eens aan op een vergadering of heb je vragen? Aarzel dan niet om contact op
te nemen.

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

ACTIES / RECLAME (zie ook de flyers onderaan!)
● Hokus Pokus Technolokus

Op zondag 23 oktober om 15 uur komt Marc Govaert naar Den Hannekesnest
Burggravenlaan 7 te Evergem Langerbrugge en hij brengt daar: HOKUS POKUS
TECHNOLOKUS.

Marc Govaert is een gewezen leraar Fysica en toont op spelende wijze hoe natuurwetten in
elkaar zitten. Noem hem dus een wetenschapsgoochelaar.
Hij speelt met warmte, lucht, elektriciteit en hij probeert je beet te nemen. Hij is geen echte
goochelaar want hij legt ook nog eens alles uit hoe zijn trucjes die enkel “maar” een gevolg
zijn van de natuurwetten in elkaar zitten.
Een leerrijke namiddag voor jong en oud.

mailto:vriendengroep@vbs-braambos.be


● Saved by the bell

‘Leerlingen en leerkrachten zijn soms opgelucht als ze ‘s avonds de schoolbel horen. Maar
miljoenen kinderen en jongeren horen de schoolbel zelden of nooit rinkelen.’

Woensdag 5 oktober, ook Dag van de Leerkracht, laten we op onze scholen de bel eens
extra rinkelen en vertellen we onze leerlingen ook waarom: het is belangrijk om naar school
te kunnen gaan en er goed onderwijs te krijgen.
Door op vele scholen een extra belsignaal te laten horen, laten we de wereld horen dat
iedereen zich moet blijven inzetten voor goed onderwijs!

● 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.

Hieronder nog enkele flyers van evenementen in de buurt.

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









