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Spanjeschool – de Tassche 
Vierwegstraat 195 – Roeselare / Krommestraat 2 - Ardooie 

www.spanjeschool-detassche.info 

 

 

 

Inschrijven kinderen geboortejaar 2016 

Kiest u voor de Spanjeschool Vierwegstraat? 

Op www.kieseenschoolinroeselare.be konden tot vorige week de 

kinderen van geboortejaar 2016 aangemeld worden. Intussen zijn de 

40 beschikbare plaatsen allemaal ingevuld. Het LOP stuurde intussen 

naar de 40 ouders een 'groene' brief waarmee ze in het secretariaat 

terecht kunnen om de aanmelding tot een definitieve inschrijving om 

te zetten (de anderen staan dan op een wachtlijst).  

We danken al die ouders die hun vertrouwen 

in onze school uitspraken of bevestigden 

door onze school als hun eerste keuze aan te 

duiden.  

 

Kiest u voor de afdeling de Tassche? 

Aanmelden van uw kind is hier niet nodig maar we weten graag wie 

we mogen verwachten.  Een telefoon of mail naar 

secretariaat@spanjeschool.be is voldoende.   

Inschrijven gebeurt bij voorkeur na afspraak. 

 

 

 

 

Geplande 

evenementen 

5-3-2018 

Integratie 3de kleuter – 1ste 

leerjaar Spanjeschool 

5-3-2018 

Sportweek 1ste graad Tassche 

6-3-2018 

Personeelsvergadering – geen 

studie 

9-3-2018 

Pyjamadag – Bednet 

5de en 6de leerjaar 

Spanjeschool naar IHK Ardooie 

12-3-2018 

Sportweek 2de en 3de graad de 

Tassche 

13-3-2018 

Personeelsvergadering – geen 

studie 

16-3-2018 

5de en 6de leerjaar 

Spanjeschool naar IHK Ardooie 

19-3-2018 

Integratie 3de kleuter – 1ste 

leerjaar Spanjeschool 

21-3-2018 

School St. Jan bezoekt afdeling 

de Tassche  

http://www.spanjeschool/
http://www.spanjeschool-detassche.info/
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Quiz@spanjeschool.be 

 

 

 

 

 

 

 

Inschrijven kan via quiz@spanjeschool.be 

Locatie: ‘Nieuwe Deure’ Roeselare – Beveren  

IEDEREEN WELKOM! 

 

Ouderraad Spanjeschool – Sneukelroute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inschrijven mogelijk tot 20 maart via inschrijvingsstrookje of 

ouderraad@spanjeschool.be 

 

23-3-2018 

Alles met de bal – 3de en 4de 

leerjaar Spanjeschool 

23-3-2018 

5de quiz@spanjeschool  

Inschrijven via 

quiz@spanjeschool.be 

25-3-2018 

Sneukelroute ouderraad 

Spanjeschool 

30-3-2018 

Eucharistieviering lagere 

afdeling Spanjeschool 

30-3-2018 

Rollebolle – 2de en 3de 

kleuterklassen Spanjeschool 

31-3-2018 

Start paasvakantie  

14-4-2018 

Open peuterklas nieuwe 

instappers 

16-4-2018 

Instapmoment nieuwe peuters 

 

 

http://www.spanjeschool/
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Nog meer belangrijk nieuws 

Nationale pyjamadag van Bednet 

Vrijdag 9 maart is het de derde editie van de Nationale 

Pyjamadag van Bednet. Onze school doet mee. Bednet zorgt 

ervoor dat langdurig zieke kinderen die niet naar school kunnen 

van thuis uit, samen met hun eigen klas toch de lessen kunnen 

volgen. Door mee te doen, tonen we dat we de zieke kinderen 

steunen en maken we Bednet 

meer bekend, zodat ze nog meer 

kinderen kunnen helpen. Mag uw 

kind ook in pyjama naar school 

komen op 9 maart? Meer info 

over deze ludieke actie: 

www.bednet.be/pyjamadag 

 

Buitenspeeldag Roeselare 

 

Op woensdag 18 april  maken we 

geen huiswerk.  Op de agenda staat 

wel uitdrukkelijk buiten spelen.    

De stad Roeselare doet alvast een 

groot aanbod.  Misschien kan je wel 

van uw straat een speelstraat maken.    

 

Meer info en aanvragen speelstraat:  

https://spelenmetdestad.roeselare.be/buitenspeeldag-2018 

 

Dreigingsniveau van 3 naar 2 

Op de nationale veiligheidsraad werd in januari beslist om het 

dreigingsniveau in ons land te laten zakken van niveau 3 (ernstig) 

naar niveau 2 (gemiddeld). In stations en op een aantal andere 

plaatsen wordt niveau 3 behouden. Dat is natuurlijk goed nieuws. 

We blijven als school alert voor personen die niet thuishoren op 

school.   

 

 

Belangrijke 

mededeling 

Afwezigheid mevrouw Ingrid 

Mevrouw Ingrid is, wegens 

ziekte, voor langere tijd 

afwezig.  We wensen haar 

een spoedig en vlot herstel.  

Een kaartje, leuke tekening 

of berichtje om haar de 

nodige steun te bieden, kan 

je in de brievenbus 

(eetzaal/resto) deponeren. 

 

 

Afscheid van mevr. Lindy 

We willen Lindy uitdrukkelijk 

bedanken voor de 

ondersteunende handen in 

de klas- en middagwerking. 

Veel succes in de nieuwe 

job. 

http://www.spanjeschool/
http://www.bednet.be/pyjamadag
https://spelenmetdestad.roeselare.be/buitenspeeldag-2018
https://www.bednet.be/pyjamadag
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Poëzieweek 

Na een succesvolle eerste editie organiseerde de 

stad Roeselare opnieuw een zoektocht naar de 

Roeselaarse stadsdicher voor 2018.  De wedstrijd 

richtte zich tot kinderen van het vijfde en zesde 

leerjaar.  Uit alle 200 inzendingen behaalde onze 

school 3 eervolle vermeldingen. 

Proficiat Zoë Rousseeuw, Jens Lambrecht en Pauline 

Dalle.  

 

9 februari 2018: pedagogische studiedag 

Op vrijdag 9 februari 2018 was er de tweede pedagogische studiedag.  Het voltallige team liet 

zich opnieuw onderdompelen in de herstelgerichte methodiek van de vzw Ligand.       

 

Data vormsel  

Spanjeschool   de Tassche 

2019:  zondag 12 mei  zaterdag 18 mei  

2020:  zondag 10 mei  zaterdag 16 mei 

 

5de en 6de leerjaar naar Brussel 

 

 

Op uitnodiging van minister Crevits trokken 

de leerlingen van 5de en 6de leerjaar richting 

Brussel.  Na een rondleiding in het Atomium 

en een wandeling door Brussel, werden we 

in het Vlaams Parlement verwacht.  Een 

boeiende rondleiding zouden we eindigen 

met een vragenronde aan de minister maar 

het verkeer in en rond Brussel stak daar een 

stokje voor.  Spijtig. 

 

 

 

 

http://www.spanjeschool/
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Medisch document niet deelnemen aan turn- en zwemlessen 

Voor de leerlingen van de lagere afdeling: 

Wie 1 of meerdere sportactiviteiten, wegens medische redenen, niet kan meevolgen dient 

vanaf heden te beschikken over een medisch attest voor de lessen lichamelijke opvoeding en 

sportactiviteiten.  

Het document is terug te vinden op de website van de school: rubriek school – documenten. 

Wie een papieren versie wenst, kan zich richten tot het secretariaat van de school. 

 

http://www.spanjeschool/

