
SCHOOLKRANT 
OM NAAR UIT TE KIJKEN!                        

Dinsdag 27 augustus:                                                     

Open huis in De Haan                         

Woensdag 28 augustus                          

Open huis in Vlissegem                                   

Maandag 2 september:                                              

Start van het schooljaar  

KLUSJESDAGEN 

Op dinsdag 2 juli én maandag 26 

augustus stoppen we met al wie 

graag klust de handen uit de              

mouwen. We pakken de toiletten,  

de speelplaats en onze schooltuin 

aan. Verfgrage meesters en juffen, 

bereidwillige mama’s en papa’s én 

grootouders zijn van 9 tot 16 uur 

welkom!                           

KINDERZEGENING OP SINT-BLASIUS 

Juf Carine sprak een woord van welkom uit:              
‘Hartelijk welkom aan alle mama's, papa's,                   
grootouders en vrienden, maar in het bijzonder aan 
alle kindjes die in het voorbije jaar gedoopt werden. 
We zijn blij omdat wij vandaag op de maandag van 
‘Vlissegem kermis’ elkaar mogen vinden in deze            
gebedsruimte rond de tafel van de Heer.                               
Deze kinderen hebben van jullie andere mensen              
gemaakt. 

Want elk kind brengt wat Licht, wat vreugde, nieuw 
leven in huis. Zoals deze kinderen van harte welkom 
zijn bij jullie thuis, zo zijn zij ook bij ons in de                   
kerkgemeenschap van harte welkom.                                   
Onze dankbaarheid om zoveel nieuw leven willen             
we vandaag vieren.’ 

De kinderen brachten zeven vlammetjes aan.                  
Priester Jos vertelde met een tekenplaat een                    
Bijbelverhaal. De kinderen hebben enkele korte                  
voorbeden uitgesproken. Daarna zegende priester Jos 
de gedoopte kinderen van het voorbije jaar. Tot slot 
zegende hij alle  kinderen en heel wat aanwezigen in 
de kerk. Zegenen wil bij kinderen en grote mensen            
geluk brengen. 

Voor alle kinderen was er daarna Kermis-vreugde.               
Allen mochten meteen gratis op de attracties                       
van de foor! 

WIND IN DE ZEILEN 

Voor kinderen is de eerste vreugde bij aanvang van 

de tocht de wind die opsteekt en gunstig waait.                

Dan mag het op het einde ook een thuisvaart vol             

geluk verwachten. 

Onze scholen wekken hoop, schuim, vrijheid, inzet en 

volharding. Dankjewel aan onze crew!  Geniet van 

een welverdiende vakantie! 

Directeur Ann                                                                                       

AMBASSADEURS VAN DE VREDE 

Al sinds 1928 wordt elke avond om 20u stipt de "Last 

Post" geblazen onder de machtige gewelven van de 

Menenpoort. De kinderen van Vlissegem tekenden 

present. Een bijzonder en beklijvende ervaring!                

We zijn bijzonder fier op jullie! 

STEEDS WELKOM!                                      

Het secretariaat van onze 

scholen is tijdens de eerste 

week van juli (tot 5 juli)  

elke voormiddag open van 

9.00 tot 12.00 uur                                                

Vanaf maandag 19                    

augustus 2019: elke werk-

dag van 9.00 tot 12.00 uur. Van harte welkom! 

Er schuilt steeds avontuur in onze 

school. De kleuters en de eerste 

graad van De Haan waren te gast in 

‘t Krekeltje.  

De zeesterren beleefden samen het sprookje van Tsaar 

Saltan! Een unieke dag in samenwerking met de Munt.  



EXPLOREREN EN BELEVEN 
SPORTIEVE SCHOOL 

MUZISCH VAARDIG 
TAALKNAP 

 

Knip deze Zeeboon uit, en neem hem mee op vakantie.                                   

Maak een   originele vakantiefoto met je gezin en de Zeeboon.                                 

Stuur deze vakantiefoto door naar evelien.baete2201@gmail.com. 

Regelmatig posten we de tofste foto’s op de site van onze school.  

DE ZEEBOON MET VAKANTIE 



MET EEN GROOT HART 

WISKUNDIG STERK 

WAARDENGERICHT 

ONDERNEMINGSZIN 

MEDIAWIJS 

DE ZEEBOON ZET IN OP INTERNATIONALISERING 

De zwerflassen werden door een onafhankelijke                

onderwijscommissie als bijzonder waardevol              

bevonden. Onze projectaanvraag kreeg volgende 

feedback: 

‘Mooi, actief en interactief project, op maat van de 

leerlingen, dat vertrekt van duidelijke doelstellingen 

die vertaald worden in het programma en op een           

creatieve manier uitgewerkt werd.  

Het project bevat zeer sterke elementen zoals              

werkvormen, evaluatie en opvolging.   

Proficiat aan alle leerkrachten, begeleiders en leer-

lingen! En … dankjewel aan de provincie West-

Vlaanderen en de Europese Gemeenschap voor de 

gewaardeerde ondersteuning.  

 

De Zeeboonstoel 

Dinsdag 27 augustus = de Zeeboonstoeldag …                                      

Een ideaal moment  om elkaar terug te zien.                                                        

Hou de facebookpagina van ‘De Zeeboon’ in het oog: om 19 uur  

exact (na onze open dag) verschijnt waar onze stoel zich bevindt, 

op een herkenbare plaats in De Haan.  

Wie zich als eerst in de stoel neervlijt, wint een prijs. En verder is 

iedereen  welkom voor een natje en bakken gezelligheid! 

Zorg dat je samen met je kinderen paraat staat! 

 

 

 

 

 

Op de foto’s: aankomst in De Lork te Kemmel,             

vredeswandeling met gids, last post en bezoek met 

dansinitiatie aan het Folkmuseum te Dranouter.    

Met een bijzonder gezelschap uit Vlissegem. 

VREDESKLASSEN                                                            

OM NOOIT MEER TE 

VERGETEN! 

Wat zet mij in vuur en vlam?  

De leerlingen van de derde klas wandelden bij de 

schoolstart door een labyrint naar de vuurschaal in het 

midden van de speelplaats. Op deze grijze en frisse 

morgen had mevrouw Bernadette voor het vuur                 

gezorgd. Alle leerlingen van de hele school stonden in 

een grote kring rond de brandende vuurschaal.                    

De kinderen zongen een lied. Directeur Ann vertelde 

het verhaal van ‘het broertje van Leon’. De kleuters 

toonden een gekleurde tekening. De zesdeklassers 

vertelden een indruk van de vormselviering.  

Alle leerlingen hebben gedacht aan: wat zet mij in vuur 

en vlam? Het vijfde leerjaar danste een wondermooie 

pinksterdans.  

Priester Jos sloot af met een gebed: ‘Lieve God, geef 

ons jouw Geest van Kracht. Steek het vuur van jouw 

liefde aan in het hart van alle mensen.’ 

 

Alleen maar stralende gezichten op de groepsfoto van 

onze vormelingen! 



OPEN DEUR  
27 AUGUSTUS                                             
17 tot 19 uur                                        
Grotestraat 18                                  
8420 De Haan                           
059/23.57.26  

 

FIJNE  

VAKANTIE 
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VLISSEGEM 
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17 tot 19 uur                                    
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8421 Vlissegem                                
059/23.60.65 
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