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Nieuwsbrief januari 

Maandag 18 februari: 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 mogelijkheden. 
 
De voordracht wordt gebracht door dhr. Hendrik Gaublomme.  Deze infoavond wordt georganiseerd door het oudercomité van 
Sint-Gregoriuscollege en de gezinsbond 9050. 

Wanneer: dinsdag 18 februari 2020 
Uur: 20u 
Waar: Sint-Gregoriuscollege 
 
Zowel ouders van de school als andere geïnteresseerden zijn van harte welkom. De infoavond is gratis.              
Indien je aanwezig zal zijn stuur een mailtje naar oudercomite@sint-gregoriuscollege.be 

Vrijdag 31 januari: geen school 
 

Vrijdag 31 januari is het facultatieve verlofdag en is de school gesloten. 

Op dinsdag hoef je geen fruit mee te geven, dan biedt de school dankzij subsidies fruit aan.  

In de maand februari zijn dit: appel, peer en kerstomaatjes. 

Oog voor lekkers 

Instapmoment nieuwe peuters 
In februari verwelkomen we opnieuw enkele nieuwe peuters. 

 

In de klas van juf Kathleen starten Nyssa, Lea en Nadia op 3 februari en na de  

krokusvakantie Morris en Aslan. 

In de klas van juf Karin start Elias na de krokusvakantie. 

 

We wensen hen een fijne start op onze school toe! 
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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. 

   

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).   

 

Samenwerking met de brede school 

Brede School creëert maximale ontwikkelingskansen voor alle kinderen. Dit doen ze door samen te 

werken met de wijkscholen en met partners uit verschillende sectoren: cultuur, sport, gezondheid,…  

De brede school coördinator van onze school is Jessica, zij werkt in de wijk  

Ledeberg - Moscou -  Vogelhoek. We stellen graag enkele samenwerkingen voor: 

Vertelfestival 

 Het Vertelfestival richt zich op kinderen van de 3e kleuterklas tot het 2e leerjaar en gaat door in november tijdens de 

voorleesweek. Met het vertelfestival willen we kinderen het plezier van taal laten ontdekken, hen laten verdwijnen in 

de magie van een verhaal, kinderen samen met hun ouders of met hun leerkracht/begeleider een mooi (meer)talig   

moment bezorgen.  

Naschoolse activiteiten 

 Brede School probeert kinderen toe te leiden naar 

het reguliere aanbod. Daarom worden er naschools 

proevertjes georganiseerd door                              

organisaties die in de wijk liggen of die makkelijk 

bereikbaar zijn. We proberen een gevarieerd       

aanbod te voorzien. Enkele voorbeelden: Sport na 

school, drumbeats, korfbal, textielreeks,… 

Samen Lezen – Het Lezerscollectief 

 Samen Lezen brengt sterke teksten bij iedereen. 

Want grote verhalen doen iets met mensen. Ze worden er sterker door, ze leren hoe je ook anders naar de dingen kan 

kijken… Samen lezen betekent dat je je ook sterk verbonden voelt, met de tekst, met de groep en ook met jezelf.      

Samen Lezen biedt leesplezier. Op dit moment kunnen 12 kinderen van het 5e leerjaar genieten van mooie verhalen op 

woensdagnamiddag.  

https://meldjeaan.gent.be/
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BK2-3   Driekoningen 

6 januari was het driekoningen. De kinderen van juf Lore waren echte koningen. 

Nieuws uit de klassen 

Yoga  

 Elk jaar kunnen enkele klassen proeven van ‘yoga in de klas’. Dit jaar zijn de 3e kleuterklassen aan de beurt. Vanaf 7 

februari krijgen zij 4 vrijdagnamiddagen een yogasessie onder begeleiding van  Mariam El Guenaien van MAF. 

Telefoonster  

 Het 4e leerjaar belt naar bewoners van het Woonzorgcentrum Ter Hovingen in Gentbrugge.  

Via deze telefoongesprekken werken de kinderen naar een ontmoetingsmoment toe. De senioren en de kinderen  

praten over verschillende thema’s van vroeger en nu. Het ontmoetingsmoment vindt plaats in het Woonzorgcentrum.  

‘Samen Lezen’ op woensdagnamiddag. 
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1ste leerjaar: MSK 

3de leerjaar: een gezond ontbijt  

Het eerste leerjaar bracht een bezoek aan het museum voor schone kunsten. 

De kinderen leerden kijken naar allerlei schilderijen. Nadien beeldden ze samen het schilderij uit, een ‘tableau vivant’  

of anders gezegd een levend schilderij. 

Het derde leerjaar bereidde een heerlijk 

en gezond ontbijt! 

 

Een gezond ontbijt is het beste begin van de dag. 
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Gedichtendag 

Op 31 januari is het gedichtendag. De kinderen van het 6de leerjaar brachten in alle klassen een gedicht. 

 

“Wens” 

 

Als de maan komt 

valt de nacht 

 

Ik val nog niet in slaap 

ik kijk omhoog 

ik wacht 

 

Als er een ster valt 

zeg ik stil 

wat ik het allerliefste wil 
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Pagina 6  

Maandag 3/02 Middag Auditie musical Lagere school  

  Namiddag Lichtmisviering en pannenkoeken De volledige school  

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

Dinsdag 4/02 Voormiddag Fruit: oog voor lekkers 8u25 enkele vrijwillige ouders 

die het fruit helpen schillen 

 

  Middag Auditie musical Lagere school  

  Namiddag Bezoek academie voor beelden-

de kunsten 

L6  

  Namiddag Toneel: ‘rebel’ L1,L2  

Woensdag 5/02 Voormiddag Bezoek aan bibliotheek Ledeberg L3  

  12u15-14u15 Project brede school:  

Samen lezen 

L5  

Donderdag 6/02  Textiellabo L4  

  Voormiddag Bezoek bibliotheek en  

spelotheek 

BK1-2   

  10u Zwemmen L2,3,5,6  

Vrijdag 7/02 Middag Activiteit leerlingenraad:  

Amnesty International:  

L4,5,6  

  Namiddag Yoga K3A 

BK2-3 

 

Maandag 10/02 Voormiddag Fruit: oog voor lekkers 8u25 enkele vrijwillige ouders 

die het fruit helpen schillen 

 

  Voormiddag Medisch consult: vaccinaties L1B  

  14u-15u35 Ouderbabbels:  

Nederlands oefenen 

  

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

Dinsdag 11/02  Dikke truiendag   

Woensdag 12/02  Pedagogische studiedag 

Geen school 

  

Kalender februari 
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Donderdag 13/02 Voormiddag School in je buurt: bezoek geïnte-

resseerde ouders met kindje °2018 

  

   Textiellabo L3  

   Bezoek secundaire school:  

Scheppersinstituut 

L6  

  13u Slotmoment telefoonster L4B  

  16u-20u Oudercontacten L6  

Vrijdag 14/02  Kinderboerderij: De Campagne L1  

  Middag Leerlingenraad L5  

  Namiddag Yoga K3A 

BK2-3 

 

Zaterdag 15/02  Openklasdag voor nieuwe  

ouders °2018 

  

Maandag 17/02  Luizencontrole   

  16u-17u Naschoolse reeks: Franse les Ingeschreven leerlingen 

L5, L6 

 

  14u-15u35 Ouderbabbels:  

Nederlands oefenen 

  

Dinsdag 18/02 20u Infoavond stress bij kinderen Alle ouders met  

interesse 

 

Woensdag 19/02  Spelletjes in de kleuterklas BK2-3  

  12u15-14u15 Project brede school:  

Samen lezen 

L5  

Donderdag 20/02 10u Zwemmen L2,3,5,6  

  15u45-16u45 Sportsnack: sportreeks na school 

(ingeschreven kinderen) 

L1  

Vrijdag 21/02  Rapport   

   Carnaval Kleuters  

  15u15 Jaarthemalied en dans   

 22/02 

- 

1/03 

  

Krokusvakantie 

  


