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Nieuwsbrief 7 VCSR  
vrijdag 17 februari 2023 

 
Geachte ouders, 
 

In deze Nieuwsbrief 7 bezorgen wij u de schoolinfo betreffende de regelingen 
voor de periode krokusvakantie-paasvakantie. Op Aswoensdag 22 februari 
start de vastentijd. In deze veertig dagen proberen we in soberheid naar 
Pasen toe te leven. Deze bijzondere tijd roept ons verder op om elkaar aan te 
moedigen tot dialoog en vertrouwen. En wie vertrouwt, die koestert hoop.  
 
 
VCSR, waar we samen school maken. 
Ook op de site www.vcsr.be worden berichten gepubliceerd. 
 
 

Kalender VCSR - maart 2023 
Woensdag 1/3/23: Een gratis gezond ontbijt voor iedereen 
Donderdag 2/3/23: Vaccinaties RL5+ZL5A+ZL5B 
Donderdag 2/3/23: zwemmen voor het 3de en 4de leerjaar 
Donderdag 2/3/23: Ouderraad VCSR 
Maandag 6/3/23 – Vrijdag 10/3/23: Sportweek voor ZL3AB + ZL4AB 
Donderdag 9/3/23: zwemmen voor het 1ste  en 2de leerjaar 
Vrijdag 10/3/23: Muziekvoorstelling ZL6A+B in ARhus 
Maandag 13/3/23: Oudercontacten Kleuterafdeling  - op afspraak 
Donderdag 16/3/23: zwemmen voor het 3de en 4de leerjaar 
Donderdag 16/3/23: Lezing door auteur Astrid Sercu voor RL6, ZL6AB 
Vrijdag 17/3/23: Vrije dag VCSR – GEEN SCHOOL 
Dinsdag 21/03/23: workshop 'Upcycle robotjes' in kader van STEM in het VTI voor ZL6AB 
Woensdag 22/3: een gratis appel voor iedereen 
Donderdag 23/3/23: zwemmen voor het 1ste  en 2de leerjaar 
Donderdag 23/3/23: Infoavond zeeklassen RL5 + RL6 
Vrijdag 24/3/23: Bezoek wereldwinkel ZL5 A + B 
Woensdag 29/3/23: Gratis een gezonde milkshake voor iedereen 
Donderdag 30/3/23: zwemmen voor het 3de en 4de leerjaar 
Donderdag 30/3/23: PAASRAPPORT Lager 
Donderdag 30/3/23: Schoolraad VCSR 
Vrijdag 31/3/23: Inleefnamiddag Broederlijk Delen 
 
Save the date… 
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AANDACHTSPUNT- Stiptheid bij de start van elke schooldag 
We wensen voor alle ouders en leerlingen nogmaals onze starturen van 
de schooldag onder de aandacht te brengen. Gelieve ervoor te zorgen 
dat de leerlingen ten laatste 5 minuten voor aanvang van de lessen 
aanwezig zijn. Dank voor jullie aandacht van opvolging hiervoor. 
 
AANWEZIG in VCSR Polenplein en Zuidstraat: uiterlijk 8u20  
AANWEZIG in VCSR A. Rodenbachstraat: uiterlijk 8u25 
 

 
Pastoraal thema maart 2023 – samen horen en doen 
Samen staan we sterker om gezamenlijke doelen te halen mits we aan 
één zeel trekken en met de meest kwetsbaren in hetzelfde ritme 
geraken. Samen werken aan een rechtvaardiger wereld omdat Noord 
en Zuid elkaar nodig hebben en geen land kan groeien ten koste van een 
ander. 
 
 
 
 

 
 

Medewerker VCSR in de kijker – An Cloet 
An is sinds 2021 in dienst in de vestiging VCSR Rodenbachstraat. Ze is 
verantwoordelijk voor het onderhoud van de gebouwen en de 
refterdienst. We kennen haar als een goedlachse en  gemotiveerde 
collega met een uitgesproken positieve instelling. An is een harde 
werker, zeer stipt en met oog voor detail. Haar jarenlange ervaring als 
kok is een echte meerwaarde voor onze school.  
 
Bedankt An, voor jouw grote inzet en een hart voor onze school! 
 
 
 
Dakwerken vestiging  Rodenbachstraat 
De start van de werken is ingepland op maandag 27/2/23. De oplevering 
van de werken wordt verwacht tegen de paasvakantie. Ongeveer 1/3 
van de speelplaats wordt een afgeschermde werfzone. 
Tijdens de speeltijden en de middagpauze gebruiken we tijdens de duur 
van de werken de speelplaats middelbaar.  
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VCSR in vroegere tijden… Interbellum WOI -WOII 
 

                     Polenplein                                      A. Rodenbachstraat                   Zuidstraat 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Superfood voor jongen helden trimester 2 
Ook in het tweede trimester bieden we in het kader van het project 
"Superfood voor jonge helden" aan elke leerling VCSR een gezond 
ontbijt aan op school en een aantal gezonde tussendoortjes . Zo willen 
we onze leerlingen informeren en sensibiliseren over het belang van 
gezonde voeding: 
 

1/3/23 een gezond ontbijt 
22/3/23 een appel 
29/3/23 een milkshake  

 
 
 
Renovatie kleuterklassen VCSR Polenplein 
De renovatie van de benedenverdieping VCSR Polenplein is volop bezig. De inkomhal is afgewerkt. De 
streefdatum krokusvakantie 2023 als opleveringsdatum zal niet gehaald worden en werd verplaatst naar 
13/3/23.  Onze dank voor jullie begrip dat deze werken de nodige hinder teweeg brengen. 
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Aanmeldingen nieuwe kleuters voor het schooljaar 2023-2024 

 
De aanmelding voor instappende nieuwe kleuters voor het schooljaar 2023-2023 gebeurt in Roeselare 
steeds via www.kieseenschoolinroeselare.be van dinsdag 28 februari 2023 tot dinsdag 21 maart 2023. 
Verdere info en rondleidingen op school kunnen steeds op afspraak via een e-mail aan 
secretariaat.vcsr@arkorum.be 
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Kunstweek @VCSR 
In deze projectweek werken we vanaf de peuterklas tot en met 
de laatstejaars 1 week rond het thema Kunst. Er is een 
gezamenlijke start per vestiging. Vanuit elk vak proberen we 
een link met kunst te maken in de ruime zin van het woord. 
Vanuit deze projectweek wordt per klas 1 kunstwerk 
meegenomen naar het schoolfeest VCSR van  3/6/2023. 
 
 
Opvang ‘KIDZ Lola’ open op schoolvrije dagen 
Op vrijdag 17 maart 2023 (hele dag) en vrijdag 30 juni 2023 (namiddag)  
is er geen school.  Heeft u opvang nodig voor uw kind?   KIDZ Lola in de 
Kokelaarstraat 9 is open.    
Inschrijven vooraf is nodig:   051 80 53 00 (enkel voormiddag) of via 
info@kidz.be. 
Eerste keer naar KIDZ?  Doe vooraf uw aanvraag:    
https://kidz.motena.be/kidz/doe-hier-jouw-aanvraag-voor-kidz 
 
 
Speelplaats VCSR Polenplein in gebruik 
Op vrijdag 27/2 werd de vernieuwde speelplaats in vestiging Polenplein officieel in gebruik genomen. 
 

 
 
Het onderwijsteam VCSR       
Ellen Broeckaert - Directeur 
William Doom - Directeur  
 

 
 
 
 
Bij opmerkingen en/of aanvullende vragen kan u steeds een schrijven richten naar william.doom@arkorum.be en/of ellen.broeckaert@arkorum.be.         


