
VBS Borsbeke           Provincieweg 73B, 9552 Borsbeke  

 
Beste ouders  
 
Hier vinden jullie al een eerste overzicht van belangrijke data voor het komende schooljaar 2019 – 2020. 
Feest op school: 

02/09/2019: receptie eerste schooldag om 15u 
03/09/2019: infoavond kleuter en lagere school 
27/09/2019: spaghettiavond (organisatie oudercomité) 
12/10/2019: opendeurdag nieuwkomers 
08/11/2019: Sint-Maarten en grootouderfeest 
29/11/2019: slotdag Rode neuzen 
13/03/2020: eetfestijn   
21/03/2020: opendeurdag nieuwkomers 
01/04/2020: start bloemetjes verkoop 
09/05/2020: musical 
 
17/05/2020: Vormsel (inschrijving 11/09/2019)            24/05/2020: Eerste communie (inschrijving 16 of 17/10/2019) 
 
Meerdaagse uitstappen: 

28-29/05/2020 Boerderijklas Merelbeke 1e leerjaar met 1 overnachting  
?: Sport- en gezondheidsklassen Herzele 2e leerjaar (data nog niet bekend) 
?: cultuurklas Herzele 3e leerjaar Herzele (data nog niet bekend) 
? Sport- en natuurklassen Herzele 4e leerjaar  (data nog niet bekend) 
14 - 16/10/2019: Zeeklas Nieuwpoort 5e en 6e leerjaar met 2 overnachtingen 
 
Lokale verlofdagen: 

Vrijdag 04/10/2019 
Maandag 03/02/2020 
 
Studiedagen: 

Woensdag 25/09/2019 
Woensdag 27/11/2019 
Woensdag 22/01/2020 
Woensdag 13/05/2020 
 
Vakantie: 

Herfstvakantie: 28 oktober 2019 – 1 november 2019 
Wapenstilstand: 11 november 2019  
Kerstvakantie: 23 december 2019 – 3 januari 2020 
Krokusvakantie: 24 februari – 28 februari 2020 
Paasvakantie: 6 april  – 17 april 2020   
Dag van de Arbeid: 1 mei 2020 
Hemelvaart: 21 – 22 mei 2020 
Pinkstermaandag: 31 mei 2020 

 
Naast deze belangrijke data willen we jullie al meegeven dat wij een RODE NEUZEN SCHOOL zijn.  Dit 
betekent dat we heel wat initiatieven en activiteiten op touw zullen zetten om in te zetten op de 
mentale, sociale en fysieke weerbaarheid van onze leerlingen.  Elke euro die we bij deze acties 
verdienen zal gaan naar het welbevinden van onze eigen leerlingen.  U hoort er zeker en vast nog van! 

 
Vriendelijke groeten 
Het schoolteam  



VBS Borsbeke           Provincieweg 73B, 9552 Borsbeke  

Beste ouders  
 
Hier vinden jullie al een eerste overzicht van belangrijke data voor het komende schooljaar 2019 – 2020. 
Feest op school: 

02/09/2019: receptie eerste schooldag om 15u 
03/09/2019: infoavond kleuter en lagere school 
27/09/2019: spaghettiavond (organisatie oudercomité) 
12/10/2019: opendeurdag nieuwkomers 
08/11/2019: Sint-Maarten en grootouderfeest 
29/11/2019: slotdag Rode neuzen 
13/03/2020: eetfestijn   
21/03/2020: opendeurdag nieuwkomers 
01/04/2020: start bloemetjes verkoop 
09/05/2020: musical 
 
17/05/2020: Vormsel (inschrijving 11/09/2019)            24/05/2020: Eerste communie (inschrijving 16 of 17/10/2019) 
 
Meerdaagse uitstappen: 

28-29/05/2020  Boerderijklas Merelbeke 1e leerjaar met 1 overnachting  
?: Sport- en gezondheidsklassen Herzele 2e leerjaar (data nog niet bekend) 
?: cultuurklas Herzele 3e leerjaar Herzele (data nog niet bekend) 
? Sport- en natuurklassen Herzele 4e leerjaar  (data nog niet bekend) 
14 - 16/10/2019: Zeeklas Nieuwpoort 5e en 6e leerjaar met 2 overnachtingen 
 
Lokale verlofdagen: 

Vrijdag 04/10/2019 
Maandag 03/02/2020 
 
Studiedagen: 

Woensdag 25/09/2019 
Woensdag 27/11/2019 
Woensdag 22/01/2020 
Woensdag 13/05/2020 
 
Vakantie: 

Herfstvakantie: 28 oktober 2019 – 1 november 2019 
Wapenstilstand: 11 november 2019  
Kerstvakantie: 23 december 2019 – 3 januari 2020 
Krokusvakantie: 24 februari – 28 februari 2020 
Paasvakantie: 6 april  – 17 april 2020   
Dag van de Arbeid: 1 mei 2020 
Hemelvaart: 21 – 22 mei 2020 
Pinkstermaandag: 31 mei 2020 

 
Naast deze belangrijke data willen we jullie al meegeven dat wij een RODE NEUZEN SCHOOL zijn.  Dit 
betekent dat we heel wat initiatieven en activiteiten op touw zullen zetten om in te zetten op de 
mentale, sociale en fysieke weerbaarheid van onze leerlingen.  Elke euro die we bij deze acties 
verdienen zal gaan naar het welbevinden van onze eigen leerlingen.  U hoort er zeker en vast nog van! 

 
Vriendelijke groeten 
Het schoolteam  



VBS Borsbeke           Provincieweg 73B, 9552 Borsbeke  

  



VBS Borsbeke           Provincieweg 73B, 9552 Borsbeke  

 

 

Beste ouders 

 

 

Het schooljaar loopt op zijn einde.  Een spannend eerste jaar in het bestaan van VBS 

Borsbeke.  

We startten het schooljaar als autonome school.  Het resultaat van de ‘logo-zoektocht’ 

werd op 1/9 bekend gemaakt aan het grote publiek.  Nieuwe spandoeken, een nieuwe 

website ging online, … de start was genomen. 

Daarnaast leefde er een droom om ‘SAMEN’ school te maken.  Het schoolteam samen met 

ouders, leerlingen en externen.  Hiervoor hadden we een schitterend project, een groene 

speelplaats.  Ik ben ervan overtuigd dat het SAMEN bouwen aan onze groene droom 

geslaagd is.   

Onze speelplaats is nog niet helemaal klaar.  Hier en daar zijn nog groeikansen die we willen 

benutten en ook samen verder met jullie willen realiseren.  SAMEN onderhouden van alle 

groene hoekjes en samen verder bouwen aan nog enkele bouwwerken.  Dit laatste staat  

grotendeels gepland na januari o.l.v. De KRIK-bouwers. 

Het jaarthema ‘je kunSt het’ kreeg een klein beetje vorm.  We vinden het terug in ‘SAMEN 

BOUWEN’. De leerlingen maakten een kunstwerk dat verkocht werd via tekenfund in de 

loop van december.  De musical ‘Inside out’ werd terug een pareltje!  We wilden onze 

leerlingen nog meer laten geloven in hun KUNNEN, elk zijn talent!  Toch denken we dat we 

nog veel meer kunnen met dit jaarthema.  Daarom zal het ook volgend schooljaar door 

worden getrokken.  En dan vooral met het oog op KUNST!   

Het hele jaar door zullen er activiteiten georganiseerd worden binnen de school, met en 

zonder externen – kunstenaars, muzikanten, toneelspelers, ... - .  Het resultaat van dit alles 

zal eindigen in een kunstig popconcert in de Steenoven o.l.v. Smart to sing op 8 juni 2019! 

Wij kijken met fierheid terug naar het voorbije schooljaar.  Vol spanning wordt alles voor 

een nieuw sprankelend schooljaar in gereedheid gebracht!   

We hopen dat jullie de rijkdom naar ‘SAMEN BOUWEN’ aan onze school gevoeld en 

gevonden hebben en kijken er naar uit om dit met jullie samen verder te kunnen uitbouwen 

in 2018 – 2019!   BEDANKT voor alle helpende handen, schouderklopjes op eender welke 

manier!  

Vriendelijke groeten 
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Karlien Teirlinck 

Directeur 

VBS Borsbeke 

 

 
 
Beste ouders  
 
Hier vinden jullie al een eerste overzicht van belangrijke data voor het komende schooljaar 2018 – 2019. 
 
Feest op school: 

03/09/2018: receptie eerste schooldag om 15u 
04/09/2018: infoavond kleuter en lagere school 
13/10/2018: opendeurdag nieuwe peuters 
11/11/2018: Sint-Maarten ontbijt (organisatie oudercomité) 
02/02/2019: pannenkoekenverkoop (organisatie oudercomité) 
15/02/2019: eetfestijn en kinderfeest  
30/03/2019: opendeurdag nieuwe peuters 
01/04/2019: start bloemetjes verkoop 
08/06/2019: KunStIGE afsluiter & popconcert Steenoven!!! 
 
25 of 26/05/2019: Vormsel   ?: Eerste communie 
 
Meerdaagse uitstappen: 

13 - 14/06/2019  Boerderijklas Merelbeke 1e leerjaar met 1 overnachting (onder voorbehoud) 
05 - 09/11/2018: Sport- en gezondheidsklassen Herzele 2e leerjaar (onder voorbehoud) 
25/02 - 01/03/2019: cultuurklas Herzele 3e leerjaar Herzele 
.. - ../05/2018: Sport- en natuurklassen Herzele 4e leerjaar  (data nog niet bekend) 
17 - 19/09/2018: Bosklas Kemmel 5e en 6e leerjaar met 2 overnachtingen 
 
Lokale verlofdagen: 

Maandag 01/10/2018 
Vrijdag 01/02/2019 
 
Studiedagen: 

Woensdag 26/09/2018 
Woensdag 14/11/2018 
Woensdag 20/02/2019 
 
Vakantie: 

Herfstvakantie: 29 oktober 2018 – 2 november 2018 
Wapenstilstand: 11 november 2018 (zondag) 
Kerstvakantie: 24 december 2018 – 4 januari 2019 
Krokusvakantie: 4 maart – 8 maart 2019 
Paasvakantie: 8 april  – 22 april 2019   
Dag van de Arbeid: 1 mei 2019 
Hemelvaart: 30 – 31 mei 2019 
Pinkstermaandag: 10 juni 2019 
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Naast deze belangrijke data kunnen we jullie al vertellen dat we volgend schooljaar een kunStIG jaar tegemoet gaan 
i.s.m. echte kunstenaars!   Het resultaat zien jullie doorheen het jaar, de apotheose zullen jullie kunnen meemaken 
in de Steenoven op 8 juni 2019!   Hou deze datum alvast vrij! 
 
Vriendelijke groeten 
Het schoolteam 
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Vriendelijke groeten 

Karlien Teirlinck 

Directeur 

VBS Borsbeke 


