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Terugblik eerste schoolmaand 

Dag van de leerkracht  

2020-2021 

Nieuwsbrief 

- September - 

De eerste schoolmaand zit erop. We kunnen terugblikken op een vlotte start.  Dagelijks ontvangen we de 

kinderen en leerkrachten in hun vertrouwde omgeving. Het doet de kinderen zichtbaar deugd om het 

gewone schoolleven weer op te pikken.   

Bedankt aan alle ouders voor het geduld en begrip tijdens de  ophaalmomenten van uw kind(eren). Het 

is belangrijk dat we met ons allen ons best blijven doen om de maatregelen vol te houden.  

We sommen ze nog  even voor jullie op: 

 Houd in de wachtrij steeds 1,5 m afstand van elkaar. 

 Bij het ophalen van uw zoon/dochter is het verplicht een mondmasker te dragen. 

 Wanneer jullie zoon/dochter is opgehaald, onmiddellijk doorstappen zodat de  

wachtrij snel oplost.   

Maandag 5 oktober worden de leerkrachten in de bloemetjes gezet.   

Op die dag bedanken we elke leerkracht voor haar/zijn tomeloze inzet, bakken energie, hopen geduld, 

vakkennis, liefde voor de kinderen en zoveel meer.  

Als directeur ben ik dan ook heel trots op ons team, jullie zijn stuk voor stuk top! 
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Een woordje van het oudercomité 

Cavia’s 

In de kleuterscholen van de wijkschool en de hoofdschool wonen sinds een tijdje kleine viervoeters. Deze 

gezellige diertjes smullen graag van  

verse groentjes en fruit.  

De kleuters bekijken, verzorgen  en knuffelen de diertjes meermaals per week. 

Op deze manier leren ze om te gaan en zorg te dragen voor een huisdier.  

Willen jullie van thuis uit ook mee zorg dragen voor onze  

diertjes? Dit kan door restjes rauwe groenten en fruit mee te brengen naar 

school.  

Heb je hooi of korrels voor cavia’s op overschot, dan mag dit ook  

meegegeven worden.   

Alvast bedankt! 

Jaarlijks organiseert het oudercomité heel wat activiteiten ten voordele van de school.  

Het oudercomité is een schakel tussen de ouders en de school.  

We helpen mee om activiteiten te organiseren op en voor de school. Dankzij de opbrengst van de  

activiteiten kan de school belangrijke aankopen realiseren: speeltuigen op de kleuterspeelplaatsen, 

digitale borden in alle klassen, laptops voor de kinderen... Het doel voor dit schooljaar zijn nieuwe  

tafels in de eetzaal van de lagere school. 

We helpen niet alleen, maar denken ook mee rond thema’s zoals communicatie en veiligheid. 

Daarnaast is het een leuke manier om andere ouders en de school beter te leren kennen. 

Heb je zin om mee te helpen? Dit kan op verschillende manieren: 

 

OC-leden: 

Zijn welkom op de vergaderingen (een 6-tal per schooljaar) 

Kunnen deel uitmaken van een werkgroep die een activiteit of thema uitwerkt 

Denken mee na over nieuwe activiteiten of thema’s die belangrijk zijn 

Helpen mee tijdens de activiteiten 

 

Helpende handen: 

Helpen mee op een activiteit (bijv. opdienen op een schoolfeest, pannenkoeken uitdelen op Maria 

Lichtmis, de kerstmarkt helpen opstellen) 

 

Wil je graag meehelpen? Of wil je graag wat meer informatie? Stuur een mailtje 

naar oudercomite@sintgregoriuscollege.be of laat het weten aan brugfiguur Véronique. 
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Groeipakket—participatietoeslag 

Kobe Paelinck  (L5B) nam afscheid van zijn overgrootmoeder. 

  We wensen hen veel sterkte toe. 

 

Kamila (L3B), Amirkhan (K3A) en Alimhan (K2A) Khasaev kregen een broertje. 

Luca Todirascu (L6B) kreeg een broertje Simon. 

Mariama (L2A) en Mamadou (K3A) Barry kregen een zusje Kadiatou. 

Özge (L1A) en Kaan (K2B) kregen een broertje Tolga. 

 

Familienieuws 

De studietoelage van vroeger heet nu participatietoeslag. Deze toeslag wordt automatisch toegekend en 

uitbetaald tussen september en december. 
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Nieuws uit de school 

Strapdag 

Vrijdag 18 september was het strapdag op de school. Veel kinderen kwamen te voet, per fiets of per step naar de 

school. De straat was autovrij, hierdoor konden de kinderen veilig op straat spelen.  

Wist je dat... een kind dat elke dag 15 minuten leest, tot 1000 nieuwe woorden per jaar leert?  

In september zijn we gestart met kwartierlezen. Elke dag lezen de leerlingen een kwartier lang in een boek/strip/… 

dat ze zelf interessant vinden. Ook de juffen en meesters lezen op dat moment een boek!  

De kleuters en de leerlingen van het eerste leerjaar worden dagelijks getrakteerd op een kwartier voorlezen. Zo 

werken de leerlingen aan hun woordenschat, leestechniek, taalbegrip en algemene ontwikkeling.  

Kwartierlezen 
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Tweewekelijkse poppenkast 

In de kleuterschool van de Bouckaertstraat kijken de kinderen regelmatig naar de poppenkast. De poppen van de 

poppenkast leiden een nieuw thema in of sluiten een thema af.  De kinderen leven mee met de avonturen van de 

poppen. Plezier en succes gegarandeerd! 
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Kalender oktober 

Dag  activiteit klas  

Donderdag  1/10 Zwemmen L2, L3, L5, L6  

  Naschoolse reeks: sportsnack (15u45-16u45) Ingeschreven leer-

lingen L1 

 

Vrijdag 2/10 Lokale verlofdag: de school is gesloten   

Maandag 5/10 Schoolfotograaf   

Dinsdag 6/10 Naschoolse les: Frans (16u-16u30) L5  

  Naschoolse les: Frans (16u30-17u) L6  

Woensdag 7/10 Zwemmen L1, L4  

Donderdag 8/10 Naschoolse reeks: sportsnack (15u45-16u45) Ingeschreven leer-

lingen L1 

 

Dinsdag 13/10 Naschoolse les: Frans (16u-16u30) L5  

  Naschoolse les: Frans (16u30-17u) L6  

Donderdag 15/10 Zwemmen L2, L3, L5, L6  

  Naschoolse reeks: sportsnack (15u45-16u45) Ingeschreven leer-

lingen L1 

 

Vrijdag 16/10 Voetgangersexamen L4  

Maandag 19/10 Filmfestival L4  

Dinsdag 20/10 Naschoolse les: Frans (16u-16u30) L5  

  Naschoolse les: Frans (16u30-17u) L6  

Woensdag 21/10 Pedagogische studiedag: de school is gesloten   

Donderdag 22/10 Naschoolse reeks: sportsnack (15u45-16u45) Ingeschreven leer-

lingen L1 

 

Vrijdag 23/10 Rapport 1 Lagere school  

  Theatervoorstelling  4hoog: ‘kom wel’ te Gent Kleuters Henri 

Bouckaertstraat 

 

Maandag - 26/10 Bosklasweek  L6  
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Dag  activiteit klas  

Dinsdag 27/10 Bezoek aan het kerkhof L1  

  Naschoolse les: Frans (16u-16u30) L5  

Donderdag 29/10 Zwemmen L2, L3, L5  

  Naschoolse reeks: sportsnack (15u45-16u45) Ingeschreven leer-

lingen L1 

 

Vrijdag  30/10 Herfstwandeling L1, L2, L3, L4, L5  

  Terugkomst 6de leerjaar van bosklas   

Maandag 

 

Vrijdag 

2/11 

- 

6/11 

 

Herfstvakantie 

  


