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Soepverkoop 

Helm Op Fluo Top 

2020-2021 

Nieuwsbrief 

- November - 

Bedankt aan alle ouders die soep kochten ten voordele van de school. Bedankt aan de leden van het ou-

dercomité voor de organisatie van de soepverkoop.  

De actie bracht 899 euro op. Dit gaat in ons spaarpotje om nieuwe tafels en stoelen te kopen voor de 

refter van de lagere school.  

Dankzij de donaties voor de school drinken de kinderen in december gratis soep.  

Onze school verdiende terug een bronzen medaille ‘verkeer op school’. 

Jaarlijks doen we mee aan verschillende initiatieven zoals het  

voetgangersexamen, de grote verkeerstoets, het grote fietsexamen, helm 

op fluo top. Dit alles zorgt ervoor dat de kinderen heel wat verkeerskennis 

en -vaardigheden kunnen opdoen zodat ze zich veilig in het verkeer leren 

te bewegen.  

Tijdens de donkerste maanden van het jaar vragen we aan de 

kinderen om goed verlicht en met een fluohesje naar school te  

komen. Kinderen die met de fiets komen dragen ook een helm.  

Wie met een fluohesje (en een helm) naar school komt, verdient een 

sticker. Zo kunnen ze sparen voor verschillende beloningen.  

 

Meer info vind je hier.   

Voor €1,00 kan je een fluohesje kopen van de school.  

Verkeer op school  

https://www.verkeeropschool.be/projecten/helm-op-fluo-top/veelgestelde-vragen/#dit_jaar_zit_er_geen_infofolder_voor_de_ouders_meer_in_het_pakket_hoe_kunnen_wij_hen_zo_goed_mogelijk_informeren
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Voorleesweek: 23/11 tem 27/11 

 

 

Van 23 november tot 27 november nam de school deel aan de voorleesweek. 

Een moment om even stil te staan hoe fijn voorlezen is.  

 

Voorlezen heeft vele voordelen! Wist je dat door voor te lezen:  

• kinderen meer woorden leren kennen? 

• kinderen taal beter leren aanvoelen? 

• kinderen taal beter leren begrijpen? 

• peuters die elke dag 15 minuten worden voorgelezen, later beter scoren op rekenen? 

• kinderen zich beter leren inleven in een ander?  

• je de band versterkt met jouw kind door?  

• kinderen de wereld om zich heen beter leren begrijpen?  

• je de fantasie van je kind prikkelt? 

• jouw leesplezier wordt doorgegeven?  

 

 

“Children are made readers on the laps of their parents.” - Emilie Buchwald 
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Gezien de coronamaatregelen konden we tot onze spijt geen ouders uitnodigen op de school. Wel 

lazen enkele ouders online voor in de klas. 

In de kleuterklassen wisselden de leerkrachten van kleuterklas en gingen in een andere klas  

voorlezen. 
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Pannenkoekenverkoop door de leerlingenraad 

Graag maken we met de leerlingenraad reclame voor onze pannenkoekenverkoop. 

Omdat onze kerstmarkt niet kan doorgaan, proberen we om met de leerlingenraad zoveel mogelijk  

pannenkoeken te verkopen.  

1 pakje bevat 12 pannenkoeken en kost 6,50 euro. Bestellen kan tot en met 8 december.  

De pannenkoeken worden met de leerlingen meegegeven op donderdag 17 december. 

 

Dank jullie wel! 

Samen voor een warme en verlichte buurt 

Buurtwerk Moscou-Vogelhoek-Flora roept iedereen in de wijk op om licht in de wijk te brengen. 

Ook onze school zal komende week de school extra verlichten. Wanneer uw kind thuis het raam  

verlicht/versiert kunnen ze dit laten weten aan buurtwerk via buurtwerk.ledeberg@stad.gent of 

09/267.16.63. 

Deze gezinnen krijgen een kleine attentie in januari. 

mailto:buurtwerk.ledeberg@stad.gent
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Heeft u een kindje geboren in 2019? 

Alle broertjes en zusjes hebben voorrang om in te schrijven in onze school.  

De voorrangsperiode loopt van 18 tot 29 januari 2021. 

We nodigen u in deze periode uit om u kindje in te schrijven. 

 

Meld je aan 2021-2022 

Familienieuws 

Lasse (5B) en Pernille (6A) namen afscheid van hun grootmoeder. Veel sterkte gewenst in deze moeilijke 

tijden.  

 

9 november werd juf Gaëlle (2B) mama van Léonie. Proficiat juf Gaëlle!  

16 november werd Limme (2B) grote zus. Welkom Mone.  

18 november kregen Amelia (K2B) en Artur (3A) er een zusje Aurore bij. 

Louis (2B) en Nora (4B) kregen een broertje, Lion op 23 november. 

Dikke proficiat allemaal! 

 

Vermeld je jouw familienieuws  ook graag in deze nieuwsbrief? 

Stuur dan een mailtje naar secretariaat@sint-gregoriuscollege.be of geef een briefje met jouw kind mee. 

Kalender 

Dinsdag 1/12 Oog voor lekkers: we eten mandarijntjes  

Vrijdag 4/12 Sinterklaasfeest  

Dinsdag 8/12 Oog voor lekkers: we eten bananen  

Dinsdag 15/12 Oog voor lekkers: we eten peren  

Vrijdag 18/12 Rapport lagere school  

 19/12 

- 

3/01 

Kerstvakantie  


