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Nieuwsbrief december 

Broertjes en zusjes geboren in 2018 
Binnenkort starten de inschrijvingen voor peuters geboren in 2018. 

 Nieuwe ouders melden hun kindje aan via https://meldjeaan.gent.be/ van 02/03/2020 (12 uur 's middags) tot 31/03/2020 (12 

uur 's middags).  Broertjes en zusjes krijgen voorrang om in te schrijven in de school, zij hoeven online niet aan te melden.  

 

Heeft u een broertje of zusje geboren in 2018? Laat het ons weten door een e-mail te sturen naar  

brugfiguur@sint-gregoriuscollege.be 

Na de kerstvakantie nodigen wij u uit om de peuter te komen inschrijven 
(inschrijvingen broer/zus lopen van 20januari tot 31januari en gaan door op de school). 
 

Nieuwe ouders - inschrijvingsperiode °2018 

Ken je ouders uit de buurt met interesse in onze school? 

Maak dan zeker reclame over onze school en nodig hen uit 

voor de kennismakingsmomenten! 

 

 Donderdag 13 februari 

  Scholenwandeling “school in je buurt”  

  Ledeberg - Moskou - Vogelhoek 

 Zaterdag 15 februari 

  9u - 11u 

  Opendeurdag in de kleuterklassen 

  Zowel in de Henri Bouckaertstraat als in de 

  Alfons Biebuycklaan. 

https://meldjeaan.gent.be/
mailto:brugfiguur@sint-gregoriuscollege.be
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Koekenverkoop 

Onze jaarlijkse koekenverkoop gaat terug van start. 

Aan welke koekjes kan jij niet weerstaan, brownies of liever confituurtjes? 

Sla je voorraad in, maak reclame, ga langs bij vrienden en familie,... 

Bestellen kan tot en met donderdag 30 januari. Afhalen kan op woensdag 4 en donderdag 5 maart. 

Instapmoment nieuwe peuters 

6 januari verwelkomen we opnieuw enkele nieuwe peuters. 

In de klas van juf Karin starten Kira, Iyad en Kobe. 

In de klas van juf Kathleen starten David, Arthur en Aras. 

 

We wensen hen een fijne start op onze school toe! 

Nederlands oefenen op school 

 

Elke maandag komt brugfiguur Véronique en vrijwilliger Sien samen met enkele ouders om het Nederlands verder in te  

oefenen. 

Er wordt samen gepraat over diverse thema’s, een gezelschapsspel gespeeld, een diëtiste kwam eens informatie geven over 

gezonde voeding,.... 

 

In 2020 blijven we samenkomen, we praten telkens over verschillende thema’s. 

We spreken telkens af op maandag van 14u tot 15u35. 

Iedereen is van harte welkom! 
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Infoavond stress bij kinderen 

1 op 3 kinderen (tussen 3 en 12 jaar) heeft stress. 
Stress hebben is normaal maar wanneer je de indruk hebt dat stress bij je kind te zwaar doorweegt, is het belangrijk 
om te begrijpen vanwaar dit komt. Teveel buitenhuisactiviteiten? Of misschien legt je kind de lat voor zichzelf hoog? 
Of ervaar je als ouder ook veel stress? Met jouw inbreng verkennen we dit thema en zoeken we samen naar moge-
lijkheden. 
 
De voordracht wordt gebracht door dhr. Hendrik Gaublomme.  

Deze infoavond wordt georganiseerd door het oudercomité van Sint-Gregoriuscollege en de gezinsbond 9050. 
 
Zowel ouders van de school als andere geïnteresseerden zijn van harte welkom. De infoavond is gratis.             
Indien je aanwezig zal zijn, hebben we graag een mailtje naar oudercomite@sint-gregoriuscollege.be, zo weten wij hoeveel 
stoelen we moeten voorzien.  

Op dinsdag hoef je geen fruit mee te brengen, dan biedt de school dankzij  

subsidies fruit aan.  

 

In de maand januari zijn dit: appel, kiwi, mandarijn en peer. 

Oog voor lekkers 

De kerstmarkt 

Onze jaarlijkse kerstmarkt ten voordele van ‘Welzijnszorg’ was opnieuw een succes. We smulden van lekkere pannenkoeken 

en hotdogs en er waren lekkere drankjes. Kerstkaartjes werden aangekocht op de posterbeurs en zo goed als alle knutsel-

werkjes van de kinderen werden verkocht!  

De kleutertjes genoten van een gezellige lampionnentocht. De kinderen van de lagere school waren  zeer sportief en liepen 

vlot vele rondjes op de speelplaats.  

Dankzij al deze inspanningen zullen we €1000 kunnen storten op de rekening van ‘Welzijnszorg’. Bedankt!  
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Nieuws uit de klassen 

De kleuters uit de Alfons Biebuycklaan werden uitgenodigd voor een heerlijk kerstontbijt. 
Er werden heerlijke boterhammen gesmeerd, wafeltjes gebakken, chocomelk gewarmd en fruit gesneden.  
Het werd een gezellig samenzijn voor al onze kleuters. 

Kerstontbijt 
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Kerstreceptie eerste en tweede leerjaar 

 

De leerkrachten en kinderen van het eerste en tweede leerjaar nodigden de ouders uit. 
Samen maakten ze, in kleine groepjes, heerlijke gerechten klaar. Wie reeds klaar was met kokerellen, speelde met de ouders  
leerrijke spelletjes. 
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Sinterklaas 

Ook dit jaar vonden de Sint en zwarte piet de weg naar onze school. Sinterklaas liet in de klassen leuke cadeautjes en snoep-

goed achter. De kinderen dansten, zwaaiden en zongen enthousiast. 

Bedankt Sinterklaas en tot volgend jaar! 
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Kleuters bezoek de manege 

Bezoek aan de bibliotheek 

De 3de kleuterklas bracht een bezoek aan bibliotheek De Krook. 

Ze volgden daar een workshop ‘Jacques en Lise’. 

“Iedereen heeft een favoriet dier: een gevaarlijke Cheeta, 

een zachte knuffel, de duif die af en toe op het tuinhek 

komt zitten… Wat doen knuffels als ze verloren raken? En 

waarom komt een duif eigenlijk terug?” 

 

De kinderen luisterden naar het verhaal van Oskar of Duif en gingen 

samen aan de slag.   

Dit jaar werkten de kleuters van de Biebuycklaan rond het thema : “ Het paard van Sinterklaas!” 

We gingen op uitstap naar de manege Javaro om het paard van Sinterklaas te zoeken. We mochten ook even een rondje rijden 

op een pony! 
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Maandag 6/01 Voormiddag Luizencontrole Alle klassen  

  14u-15u35 Conversatietafels Nederlands Anderstalige ouders 

Bij juf Véronique 

 

  16u-17u Naschoolse reeks: Franse les Ingeschreven leerlingen L5, L6  

Dinsdag 8/01  Fruit: oog voor lekkers 8u25 enkele vrijwillige ouders 

die het fruit helpen schillen 

 

Donderdag 9/01 10u Zwemmen   

   Bezoek aan de bibliotheek Klas juf Lore  

Vrijdag 10/01 Voormiddag Workshop gezond ontbijt L3  

Maandag 13/01 Namiddag Zoektocht in de bib: het spook 

van de Krook 

4B  

  14u-15u35 Conversatietafels Nederlands Anderstalige ouders 

Bij juf Véronique 

 

  16u-17u Naschoolse reeks: Franse les Ingeschreven leerlingen L5, L6  

Dinsdag 14/01  Oog voor lekkers 8u25 enkele vrijwillige ouders 

die het fruit helpen schillen 

 

Woensdag 15/01  Zwemmen L1,4  

Donderdag 16/01 Namiddag Bezoek secundair  

Scheppersinstituut 

L6  

Vrijdag 17/01 Voormiddag Museumbezoek: MSK tableau 

vivant 

L1  

Maandag 20/01  Start (tot 31/01) inschrijvingen 

broertjes en zusjes °2018 

  

  Namiddag Zoektocht in de bib: het spook 

van de Krook 

L4A  

  14u-15u35 Conversatietafels Nederlands Anderstalige ouders 

Bij juf Véronique 

 

  16u-17u Naschoolse reeks: Franse les Ingeschreven leerlingen L5, L6  

Dinsdag 21/01  Oog voor lekkers 8u25 enkele vrijwillige ouders 

die het fruit helpen schillen 

 

Kalender januari 
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Dinsdag 21/01 Voormiddag Bezoek aan de bibliotheek L1  

Donderdag 23/01 Voormiddag Bezoek secundair: Benedictuspoort   

  10u Zwemmen L2,3,5,6  

Vrijdag 24/01 12u15 Leerlingenraad   

  Avond Avondwandeling in de schoolbuurt L1, L2 en familie  

Maandag 27/01  Spelen in Play beach Alle kleuters  

  14u-15u35 Conversatietafels Nederlands Anderstalige ouders 

Bij juf Véronique 

 

Dinsdag 28/01  Oog voor lekkers 8u25 enkele vrijwillige 

ouders die het fruit hel-

pen schillen 

 

Woensdag 29/01 8u25 Wenmoment voor peuters die  

starten  op 3/02 

  

   Bezoek aan de bib Ledeberg L3A  

  Voormiddag Bezoek secundair: Sint-

Fransiscusinstituut 

L6  

  10u Zwemmen L1,4  

Donderdag 30/01  Rapport L1  

Vrijdag 31/01  Lokale verlofdag: geen school   


