
 

De laatste maand van onze directeur Wim is aangebroken.  

28 februari is zijn laatste werkdag. Vanaf 1 maart kan hij genieten van de rust, 

van tijd met zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. 

 

Het schoolbestuur schreef een vacature uit, de sollicitaties zijn volop bezig. 

Op 1 maart zal er een nieuwe directie starten. 

 

 

 

Nieuwe directie op school 

Zwemmen 

 

Sint-Gregoriuscollege 

 

Nieuwsbrief  januari 

 

Directeur Wim Van den 

Berghe gaat  

met pensioen,  

zijn opvolger is nog niet  

gekend. 

 

We stellen vast dat steeds vaker kinderen hun zwemzak vergeten. 

Daarom nog eens een overzicht van de zwemkalender.  

Deze kalender kleeft ook in de schoolagenda van de kinderen. Het zou fijn zijn dat alle kinderen steeds in orde 

zijn. 

1ste en 4de leerjaar 

woensdag 

2de, 3de, 5de en 6de leerjaar 

donderdag 

13 februari 7 februari 

27 februari 21 februari 

13 maart 21 maart 

24 april 4 april 

8 mei 2 mei 

22 mei 16 mei 

5 juni 13 juni 

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

2017.  

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. 

 

Aanmelden broer en zus °2017 



Meer tips op: 

 https://cdn.klasse.be/wp/wp-content/uploads/2015/06/Luizen-natkamtest.pdf 

Luizen op school 

 

We raden alle ouders aan om de haren van de kinderen regelmatig te controleren 

op luizen. 

 

Via de natkammethode kan je gemakkelijk controleren: 

• Was de haren 

• Kam, boven een wit blad, met een luizenkam van achter naar voor, dus van 

de nek naar het voorhoofd.  

Start aan het oor en schuif na elke kambeweging op tot je aan het andere 

oor komt.  

Let op: Druk je kam goed tegen de hoofdhuid,  

want luizen nestelen zich zo dicht mogelijk bij de huid.  

• Herhaal het kammen met de luizenkam, maar nu in de andere richting: van 

voor naar achter, dus van het voorhoofd naar de nek. 

• Ontdek je luizen? Herhaal het kammen alle 3dagen, was de lakens, jassen, 

mutsen, kleding op 60°   
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CLB-verpleegkundige 

Patricia helpt jou 

graag verder indien je 

vragen hebt over de 

luizenbehandeling. 

Brugfiguur Véronique 

helpt jou verder op 

weg. 

Familienieuws 

Oog voor lekkers 

In de maand februari eten we op dinsdag in de klas: kerstomaten, appels, bananen en peren. 

Onze christelijke deelneming voor de familie Van den Bossche—Smeyers (Vinnie 3B en Sienna B2K) bij het 

verlies van hun geliefde vader, grootvader. 

Veel sterkte. 

 

Proficiat aan de familie Van Den Berghe — De Bruyne (Yilano 1B) met de geboorte van hun zoon/broer Yenno. 



Dank voor de aankoop van de vele koekendozen! 

De koeken kunnen in de Alfons Biebuycklaan en in de Henri Bouckaertstraat opgehaald worden op: 

 woensdag 27 februari tussen 11u45 en 13u 

 donderdag 28 februari tot 17u 

Koekenverkoop 
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Dikke truiendag 

Dinsdag 12 februari is het dikke truiendag, we zetten de verwarming lager. 

Trek dus die dag een extra dikke trui aan. 

 

Vervangingen 

Juf Tine komt terug uit zwangerschapsverlof. Zij gaat halftijds aan de slag binnen de zorgwerking van het 1ste 

en 4de leerjaar. 

Juf Sabine, floormanager, ging na enige afwezigheid terug aan de slag. We zijn blij om haar terug in ons mid-

den te hebben.  

Welkom terug! We wensen hen veel succes toe. 

 

Juf Sarah is nog niet voldoende hersteld. Meester Michael blijft de leerkracht van het 5de leerjaar B. 

Juf Sophie (zorg kleuter) meldde dat ze zwanger is. Proficiat! Zij wordt vervangen door juf Tina. Juf Tina blijft tot 

aan de paasvakantie binnen de zorgwerking van de kleuters Alfons Biebuycklaan werken. 

Dag van de directeur en gedichtendag 
 

31 januari was de dag van de directeur en ook de start van de poëzie-

week. Alle klassen zetten de directeur op poëtische wijze in de bloemetjes. 

 



 

Gezond ontbijt in het 3de leerjaar 

Pagina 4  

 

 

 

 

 

 

Chocopasta, fruitsap, chocomelk, donuts, cornflakes...  
Allemaal dingen die 's morgens op onze ontbijttafel staan.  

Ontbijt is belangrijk, maar een gezond ontbijt is nog belangrijker! 
De kinderen van het 3de leerjaar gingen samen met juf Eline (CM) op zoek naar wat nu eigenlijk gezond 
is en wat niet. Ja, we hebben vetten nodig, ja we hebben suikers nodig... Maar alles met mate! 

De kinderen staken de handen uit de mouwen om een gezond ontbijt te maken! Door sommigen kon  
het gesmaakt worden. Voor anderen was het toch even wennen!  
Hierbij twee recepten:

 

Smakelijk! 

 

Gezonde yoghurt:     Gezonde belegde boterham: 
- Mager yoghurt natuur    - Bruin brood 
- Muesli      - Kalkoen 
- Banaan      - Komkommer 
- Noten 
- Klein beetje honing 



Kalender februari 

Vrijdag 1/02 12u start aanmeldingsperiode  

meld je aan Gent 

  

  Lichtmisviering 

Kinderen Bouckaertstraat ophalen in de 

Biebuycklaan 

  

Donderdag 7/02 Zwemmen L2, 3, 5 en 6  

  Sporenzoektocht in de bibliotheek L1  

Vrijdag  8/02 Yoga (activiteit via de brede school werking) L1  

Dinsdag 12/02 Dikke truiendag   

Woensdag 13/02 Zwemmen L1 en 4  

Vrijdag 15/02 Bezoek aan Museum voor Schone Kunsten L4  

Maandag 18/02 Bezoek aan opera Gent:  

Het speelgoed van Spalanzani 

L1A  

Woensdag 20/02 Voorleesmoment voor ouders Juf Karin 

Juf Céline 

 

Donderdag 21/02 Zwemmen  L2, 3, 5 en 6  

  Bibliotheekbezoek met ouders Juf Karin  

  Dag van de thuistaal   

Vrijdag  22/02 Grootouderfeest A.Biebuycklaan Kleuters  

  12u: einde aanmeldingsperiode  

Meld je aan Gent 

  

Maandag 25/02 Veganistische kookworkshop L4A  

Dinsdag 26/02 Veganistische kookworkshop L4B  

  Bezoek museum STAM L2B  

Woensdag 27/02 Zwemmen L1 en 4  

  Ophalen koeken 12u-13u 

refter 

  

Donderdag 28/02 Ophalen koeken 15u45—17u 

refter 

  

  Bezoek museum STAM L2A  

  Laatste werkdag voor het pensioen  

van directeur Wim 
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