
De aanmeldingsperiode voor kinderen geboren in 2017  

start binnenkort. 

 

Ouders met interesse kunnen onze school bezoeken: 

 

- > via ‘school in je buurt’ kan je inschrijven  

      voor de buurtwandeling op dinsdag 15 januari. 

 www.schoolinjebuurt.be 

 

- > op zaterdag 26 januari houden wij een open kleuterklas 

 

Nodig gerust ouders met interesse voor onze school uit! 

Meld je aan 2019-2020 

Woordje van de directie 

Van 4 tot 15 februari loopt de voorrangsperiode voor het inschrijven van broers en zussen geboren in 2017.  

 

Dit geldt enkel voor kinderen die geboren zijn in 2017. Let wel, indien uw kind geboren is na 26 november 2017 en het 

pas naar school moet op 1 september 2020 moet ook dit kind, nu al ingeschreven worden.  

Maak een afspraak bij brugfiguur Véronique om de inschrijving te doen.  

brugfiguur@sint-gregoriuscollege.be — 0471 85 70 90 

Breng de ISI+ of kids-ID van jouw kindje mee. 

Sint-Gregoriuscollege 
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Belangrijke data  

meld je aan 

 

4 -  15 februari  

inschrijvingen  

broer - zus °2017 

 

1 - 29 maart  

online aanmelden 

www.meldjeaan.be 

 

6 - 24 mei 

Inschrijvingen in de  

toegewezen school 

Aanmelden broer en zus °2017 

Beste ouders en leerlingen, 

Donderdag 28 februari 2019 wordt mijn laatste werkdag.   

Ik bereikte ondertussen ongemerkt op 1 december 2018 de vereiste pensioenleeftijd. Het schoolbestuur zal eerstdaags 

de nodige stappen ondernemen zodat de opvolging verzekerd is. 

Op 1 maart ga ik dan met pensioen.   In januari en februari blijf ik nog even gemotiveerd werken op school. 

 

Aan iedereen vrede– en vreugdevolle Kerst– en Nieuw-

jaarsdagen  

 



De jaarlijkse koekenverkoop is terug van start gegaan. 

De heerlijke koeken kunnen tot en met 31 januari besteld worden. 

Ouderoverleg  

Het oudercomité en de ouders van de schoolraad organiseren een tweede ouderoverleg 

op dinsdag 15 januari, 20u. 

 

Op basis van de gesprekken van de eerste bijeenkomst willen we het graag hebben over 

onderstaande vragen. 

Waarom kies je voor onze school?  

Welke troeven heeft onze school?  

Hoe kunnen we die in de kijker zetten? 

 

 

Pagina 2  

Ouderoverleg  

15 januari 

20u 

 

Meer info kan je krijgen bij 

Natalie Aga, lid van de 

schoolraad en mama van 

Ferre, Tieu en Luz. 

 

Wil je er graag bijzijn, geef 

een seintje  

natalie.aga1@gmail.com 

Koekenverkoop 

Oog voor lekkers 

In de maand januari  eten we in de klas mandarijnen, bananen, kerstomaatjes en  peren. 



Het tweede leerjaar bracht een bezoek aan het museum 

‘De wereld van kina’. 

De kinderen leerden alles over spinnen. 

 

Het tweede leerjaar leerde over de spin 

Bezoek van de lieve goede sint 

Ook dit jaar bracht de goede man onze school een 

bezoek. 

De kinderen dansten en zongen voor sinterklaas en 

zwarte piet. 

Enkele kleutertjes gaven vol trots hun fopspeen af 

aan de sint. 

De schoentjes werden gevuld met lekkers en in de 

klassen werd er speelgoed gebracht. 

 

Bedankt sinterklaas en tot volgend jaar! 
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Receptie voor het eerste en tweede leerjaar 

Rekenen kan ook buiten 

Een rekenles hoeft niet altijd achter de schoolbanken 

door te gaan. 

 

Koud weer of niet, buiten reken is super fijn, daarover 

zijn de kinderen van het derde leerjaar het alvast hele-

maal eens. 
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Deze week ging er een gezellige nieuwjaarsreceptie door en 

voor de leerlingen van de eerste graad door. 

Er werden heerlijke pannenkoeken, rijsttaarten... gebakken. 

Na afloop kon iedereen samen eten en genieten van al het 

lekkers. 



Kalender januari 

Maandag  7/01 Eerste schooldag in 2019   

Donderdag 10/01 zwemmen L2, L3, L5, L6 

 

 

  Bibliotheekbezoek Juf Lore 

 

 

Dinsdag 15/01 Wijkwandeling voor nieuwe ouders in de 

school, schooljaar 2019-2020 

Nieuwe ouders zijn  

Welkom 

 

  Ouderoverleg: 20u Alle ouders zijn welkom  

  Medisch consult L5 

 

 

Woensdag 16/01 Zwemmen L1, L4 

 

 

Vrijdag 18/01 Bezoek museum van schone kunsten L1 

 

 

Maandag 21/01 Bezoek secundaire school: SFI L6 

 

 

Woensdag 23/01 Voorleesmoment  Juf Karin en juf Céline 

 

 

Donderdag 24/01 Zwemmen L2, L3, L5, L6 

 

 

  Bezoek secundaire school:  

Scheppersinstituut 

L6 

 

 

Vrijdag 25/01 Gezond ontbijt op school L3 

 

 

  Avondwandeling eerste graad L1, L2 

 

 

Zaterdag 26/01 Open kleuterklas Nieuwe ouders zijn  

Welkom 

 

Maandag  28/01 Play beach Kleuters Biebuycklaan 

 

 

  Beroepenhuis L6 

 

 

Dinsdag 29/01 Spelletjesnamiddag Juf Lore 

 

 

Donderdag 31/01 Buurtproject L6  

  Bibliotheekbezoek Juf Céline 
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Nieuwsbrief december 

                2018 

15 januari: wijkwandeling: school in je buurt, aanmelding 2019-2020 

26 januari: open kleuterschool voor peuters geboren in °2017 

30 januari: geen school, pedagogische studiedag 

4—15 februari: aanmelding broer en zus °2017 

22 februari: grootouderfeest kleuters Biebuycklaan 

4 - 10 maart: krokusvakantie 

19 maart: oudercontact K3 en lager 

1 - 19 maart: aanmeldingsperiode www.meldjeaan.be 

27 maart: geen school, pedagogische studiedag 

8 - 22 april: paasvakantie 

1 mei: geen school, dag van de arbeid 

5 mei: eerste communie 

11 mei: schoolfeest 

13 mei: geen school, facultatieve verlofdag 

30—31 mei: O.L.H.-Hemelvaartweekend 

3—6 juni: zeeklasweek 1ste leerjaar 

9 juni: Plechtige communie en Vormsel 

10 juni: geen school, Pinkstermaandag 

25 juni: frietjes van de frituur 

27 juni: proclamatie 6de leerjaar 

28 juni: einde schooljaar 11u35, opvang tot 16u 

28 juni: 16u “scools out” in De Porre 

Belangrijke data 2019 

Pagina 6 


