
Sint-Gregoriuscollege 

 

Nieuwsbrief  april 

Nieuws uit de schoolwerking 

Juf Sarah (L5B) haar ziekteverlof werd verlengd tot eind juni. 

Meester Michael blijft tot het einde van het schooljaar de klastitularis van 5B. 

 

Juf Astrid start pas op 1 juni terug bij ons op school in de kleuterwerking. 

Na de workshops organiseren we opnieuw een heerlijke barbecue.  

Inschrijven is tot en met woensdag 8 mei mogelijk. 

In de namiddag gaat er vanaf 14u30 een vrij podium door. Enkele kinderen tonen dan het beste van zichzelf. 

 

Hopelijk tot dan! 
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Tweedehands kinderbeurs 

Wil je zelf als standhouder staan? 

Er zijn nog plaatsen als standhouder vrij, €6 voor één tafel, stuur een mailtje naar  

oudercomite@sint-gregoriuscollege.be of kom langs bij brugfiguur Véronique. 

Familienieuws 

 

Tweedehands kinderbeurs 

Sint-Gregoriuscollege 

zondag 

19 mei 2019 

         9u – 12u 
Gratis 

inkom 

 

Iedereen  

welkom! 

 

Alfons Biebuycklaan 24 

Gentbrugge 

Ouderoverleg 

Juf Lisa (L4A) werd op 19 april mama van een flinke jongen, Dré.  

Van harte gefeliciteerd! 

Vinnie (L3B) en Siena (B2KB) namen afscheid van hun grootvader Guy Smeyers. 

We wensen hen veel sterkte toe. 

Op 6 mei om 20u organiseren we het derde ouderoverleg. 

Iedereen die mee wil nadenken over onze school is van harte welkom. 

We hebben het deze keer graag over de verkeersveiligheid in de 

schoolomgeving. 

Ben je graag aanwezig? Dan kan je een mailtje  sturen naar Natalie 

Aga, mama van Ferre (L5B) , Tieu (L2B) en Luz (K3A) en lid van de 

schoolraad.  

natalie.aga1@gmail.com 
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Zondag 5 mei is het Eerste Communie in de Sint-Eligiuskerk om 11u. Iedereen is van harte 

welkom. We wensen de kinderen alvast een stralende dag toe.  

Broederlijk delen 

Er werden opnieuw veel acties georganiseerd ten voordele van broederlijk delen: sponsorloop, muntentapijt, 

soepverkoop, pannenkoekenverkoop leerlingenraad, pesachmaal. 

 

Dank je wel aan iedereen die de acties ondersteunde. Alles samen bracht 1157,36 euro op. Dit bedrag werd 

gestort naar broederlijk delen. 

Eerste communie 

Sam de verkeersslang 

Sam de Verkeersslang is een campagne die kinderen en hun 

ouders al vele jaren aanzet om duurzaam naar school te  

komen.   

Onze oproep is eenvoudig. We willen zoveel mogelijk kin-

deren te voet, met de fiets, de step of het openbaar vervoer 

naar school laten komen.  

De actie loopt van 13 mei tot 17 mei. 

Anabel Opoku (3KB) won de schilderwedstrijd ‘Lekker en gezond op school’. 

Proficiat Anabel! 

Winnaar schilderswedstrijd 



 

 

Mei plasticvrij 

We roepen in mei alle kinderen op om geen plastic mee te brengen naar school. 

We geven graag enkele tips mee: 

  

• Kies koekjes zonder individuele verpakking, doe ze in een herbruikbaar doosje. 

• Drink kraantjeswater en neem steeds je herbruikbare drinkfles mee. 

• Gebruik een herbruikbare brooddoos. 

• Raap plastic afval op de speelplaats en in de natuur op. 

• Gebruik geen plastic rietjes maar drink uit een beker. 

 

Buitenspeeldag 

Woensdag 24 april was het buitenspeeldag. Een grote groep kinderen van onze school gingen onder leiding van 

juf Free, meester Sander en Sigrid en Enea van Sportaround proeven van verschillende sporten. Het werd een 

sportieve en leuke namiddag. 

‘MEI PLASTICVRIJ’ is een bewustwordingscampagne over de impact van onze plastic consumptie op het milieu.  

Het opzet is simpel: allemaal samen één maand ons gebruik van wegwerpplastic verminderen.  
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Kalender mei 

Woensdag 1/05 Dag van de arbeid: geen school   

Donderdag 2/05 Zwemmen L2,3,5,6  

  CLB: medische consulten K1  

  Namiddag: voorrondes vrij podium schoolfeest   

  Namiddag: bibliotheekbezoek B2K, B3K  

  16u: ingeschreven kinderen: korfbal in de Sportschool L3, L4  

Vrijdag 3/05 Rapporten L2, L3, L4, L5, 

L6 

 

  Bezoek ‘school van toen’ L4  

  Namiddag: talig kunstproject: Studio Moscou L3B  

Zondag 5/05 Eerste communie Sint-Eligiuskerk 11u L1  

Dinsdag 7/05 Oudercontacten  P, K1, K2  

  15u45: ingeschreven kinderen: sport na school L1, L2  

Woensdag 8/05 Bibliotheekbezoek L3  

  Zwemmen K3, L1, L4  

Donderdag 9/05 16u: ingeschreven kinderen: korfbal in de Sportschool L3, L4  

Vrijdag 10/05 Namiddag: talig kunstproject: Studio Moscou L3A  

  Namiddag: yoga L1  

Zaterdag 11/05 Schoolfeest 

11u-12u: workshops 

12u-14u: barbecue 

14u30: vrij podium 

  

Maandag 13/05 Facultatieve verlofdag: geen school   

Dinsdag 14/05 Medisch CLB: consult ouder-kind-arts K1—ABL  

  Schoolreis: Boudewijn Seapark Kleuters Henri 

Bouckaert 

 

  15u45: ingeschreven kinderen: sport na school L1, L2  

Woensdag 15/05 Zwemmen K3  

Donderdag 16/05 Zwemmen L2, L3, L5, L6  

  Namiddag: lentewandeling tuin van Kina L2  

  16u: ingeschreven kinderen: korfbal in de Sportschool   

Vrijdag 17/05 Leerlingenraad   

  Mariabezinning lager school  

  Namiddag: talig kunstproject: Studio Moscou L3B  



Zondag 19/05 9u-12u Tweedehands kinderbeurs: refter lagere school   

Maandag 20/05 Sportdag op school L1, L2  

Dinsdag 21/05 Medisch CLB: consult ouder-kind-arts BK1B—HBS  

  Sportdag in Merelbeke (vertrek 8u20) L3, L4  

Woensdag 22/05 Gezond ontbijt Lagere school  

  Zwemmen K3, L1, L4  

  Voorlezen in de klas door (groot)ouders HBS: BP, 

B1KB/B2KA 

 

Donderdag 23/05 Sportdag in Merelbeke L5, L6  

  Voorstelling Kundabuffi’s schatkamer L4  

Vrijdag 24/05 Namiddag: talig kunstproject: studio Moscou  

+ toonmoment in het open huis De Porre 

  

Dinsdag 28/05 Medisch CLB: consult ouder-kind-arts K1  

  Spelletjes spelen met (groot)ouders B2KB/B3K  

Woensdag 29/05 Zwemmen K3  

Donderdag 30/05 Hemelvaart: geen school   

Vrijdag 31/05 Brugdag: geen school   

     




