
Een afscheidswoordje van onze directeur Wim 

 

 

Juf Mieke stond jarenlang in het 5de leerjaar. Vorig jaar ging ze even aan de 

slag als zorgcoördinator en dit schooljaar werkte ze als zorgleerkracht. 

Juf Mieke gaat nu een nieuwe uitdaging aan en start op 1 maart als directie 

van onze school. 

 

 

 

 

 

 

 

Mieke Clopterop 

Alle contactgegevens van de directie zullen door juf Mieke overgenomen worden. 

directie@sint-gregriuscollege.be 

0479 34 93 66 

 

Sint-Gregoriuscollege 

 

Nieuwsbrief  februari 

Welkom aan juf Mieke, onze nieuwe directie 
"Na 14 jaar als leerkracht  
gewerkt te hebben op onze 
school, krijg ik nu de eer om 
directeur Wim op te volgen. Ik 
kijk er enorm naar uit om  
samen met de kinderen, de 
leerkrachten en de ouders 
aan onze school verder te 
bouwen.” 
Juf Mieke 

Beste ouders, beste collega’s, beste leerlingen, beste sympathisanten, 

 

Vandaag was de laatste dag van mijn onderwijsloopbaan.   Meer dan 40 volledige jaren  in onderwijs vlogen voorbij…  de laat-

ste (drukste)  directiejaren mocht ik samen  met het korps op Sint-Gregorius afwerken…    

Het werden boeiende, schitterende jaren waarin ik op veel medewerking mocht rekenen en waarin we samen met schoolbe-

stuur, team, ouders en leerlingen heel wat konden verwezenlijken.   De school onderging een kleine facelift en mag zeker 

gezien worden. 

De verrassingsnamiddag van de leerlingen en collega’s werd een schitterende show met dans, zang, ritme, woordkunst, dra-

ma en beeldende kunst en dit doorspekt met media…    het waren vitamientjes voor het hart.     De verrassingsgast en ikzelf 

hebben echt genoten!!!  

Morgen start  een nieuwe periode, namelijk de tijd van doen wat mag en dit op eigen tempo en aanvoelen. 

Ik wens mijn opvolger, directeur Mieke alle succes toe .   Ik ben overtuigd dat deze keuze, de goede is…  met dezelfde geest-

drift en medewerking, zal zij  als kapitein het schip zeker verder in veilige wateren houden! 

Dank aan iedereen en tot in de nabije toekomst op school hier in Gentbrugge!      



 

Koekenverkoop  

Dank aan iedereen die koekjes kocht ten voordele van onze school. 

 

Laat ze smaken! 
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Oog voor lekkers 

In de maand maart eten we in de klas  kiwi’s, appelen en peren. 

Personeelsnieuws 

Het ziekteverlof van juf Sarah (L5B) wordt verlengd tot aan de paasvakantie. Meester Michaël blijft tot dan de 

klastitularis van de klas. 

 

Juf Lisa De Vylder (L4A) gaat op 16 maart met zwangerschapsverlof. Haar klas wordt overgenomen tot einde 

schooljaar door juf Manon Gelaude. 

 

Juf Karolien start na de krokusvakantie in de zorgwerking 3de graad, Meester Flor wordt de nieuwe  

klastitularis in 6B. 

Familienieuws 

 

Martine, wijkwerkster in de Henri Bouckaertstraat, nam afscheid van haar man, Johnny Heerman. 

Lori (B3K) nam afscheid van haar grootvader René Van Looveren. 

 

We wensen hen veel sterkte toe! 



Deze maand gingen er heel veel leuke activiteiten door op school.  

We laten jullie met enkele foto’s graag even meegenieten. 

 

Nieuws uit de klassen 

 

Pagina 3  

Elke dag mochten de  

kinderen in het thema 

van carnaval iets gek  

aandoen.  

Op maandag mocht  

iedereen met een hoed 

naar school komen. 

Juf Lore, juf Céline en juf Karin 

brachten elk een bezoekje aan 

de bibliotheek en spelotheek 

in Ledeberg. 

Wist je dat je daar gratis 

mooie boeken, maar ook  

leuke  spelletjes kan  

ontlenen? 
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Het vierde leerjaar deed mee met het project  

telefoonster. Ze belden 5 weken lang naar de  

bewoners van het rusthuis Ter Hovingen. Nadien  

maakten ze kennis met elkaar in het woonzorg-

centrum. Het werd een zeer gezellige namiddag. 

De kinderen en de bejaarden speelden samen 

bingo.  

Het zesde leerjaar werkte rond  

het thema techniek. 
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21 februari is de dag van 

de thuistaal. Juf Kathleen 

van de peuterklas kreeg 2 

mama’s op bezoek die 

voorlazen in hun  

thuistaal. Eénzelfde boek 

werd voorgelezen in het 

Nederlands,  

Turks en Arabisch. 

De kinderen waren zeer 

geboeid. 

Alle grootouders werden door de kleuterjuffen van de Alfons Biebuycklaan uitgenodigd voor een  

gezellige, feestelijke en gekke namiddag! 
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Dinsdag namen we, met de volledige school, afscheid van directeur Wim.  

De moeder van de directeur werd ook uitgenodigd, ook zij was onder de indruk van ons jong talent. 

 

Elke klas bracht een act.  

De kinderen zongen, brachten een gedicht, maakten een filmpje en dansten.  

Onze directeur ontving veel knappe knutselwerkjes en leuke vlaggetjes. 

 

Het werd een groot feest voor groot en klein! 



Kalender maart 

Vrijdag 1/03 Yoga (i.s.m. Brede School) L1  

  Rapport Lagere school + K3  

 2/03 tot 

10/03 

Krokusvakantie   

Maandag 11/03 Bibliotheekbezoek L5A  

Woensdag 13/03 Zwemmen L1 en L4  

Vrijdag 15/03 Bezoek dierenasiel L4  

  Viering vastenperiode Lagere school  

  Bednet: pyjamadag Alle kinderen  

Maandag 18/03 Initiatie skaten L5  

Dinsdag 19/03 Oudercontacten Lagere school + K3  

Donderdag 21/03 Zwemmen L2, 3, 5, 6  

  Bezoek aan de bibliotheek Juf Isabelle 

K2B-K3B 

 

Vrijdag  22/03 Leerlingenraad   

  Yoga (i.s.m. Brede School) L1  

Dinsdag 26/03 Spelletjesnamiddag K3 juf Lore  

Woensdag 27/03 Pedagogische studiedag 

Geen school 

  

Vrijdag 29/03 Kunstproject Studio Moskou L3  
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Fijne vakantie 

Volgende week is het krokusvakantie. We wensen iedereen een zonnige en deugddoende vakantie toe! 


