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Eerste schoolmaand 

Zamel mee centjes in voor school via Trooper 

2021-2022 

Nieuwsbrief 

september 

De eerste schoolmaand is alweer voorbij. Wat ging dit snel! In de maand september kregen de kinderen de tijd om 

te wennen aan de nieuwe klas en leerden ze elkaar via verschillende activiteiten beter kennen.  Leuk om te zien 

dat iedereen zijn plekje begint te vinden in de klas.  

In deze nieuwsbrief van september worden enkele afspraken opgefrist, kan je mee genieten van de voorbije 

schoolactiviteiten en blikken we vooruit naar oktober. Veel leesplezier gewenst! 

Shop jij vaak online? Ken je dan Trooper al?  

Via Trooper kan je de school gratis steunen. Dit simpelweg door online te shoppen 

bij onder andere Bol.com, Coolblue, Booking, Collect&Go, JBC, Decathlon,  

Dreamland, Torfs,…  

Deze online shops schenken gemiddeld 5% van jouw aankoopbedrag aan de school.  

Zelf betaal je geen eurocent extra!  

Met het ingezamelde geld willen het oudercomité graag twee pipowagens aankopen voor de speelplaatsen van 

de kleuterschool en de lagere school.  

Meer info: https://trooper.be/oudercomitestgregorius  

Gezonde tussendoortjes 

We frissen graag de volgende afspraken op: 

In de voormiddag eten we fruit als tussendoortje.  

Graag het fruit gesneden meegeven naar school. 

 

 

 

 

In de namiddag laten we de keuze vrij: bij voorkeur een gezond tussendoortje.  

Geef je toch graag een koek mee met uw zoon en/of dochter, let er dan op dat de koek geen  

chocolade heeft aan de buitenkant én dat u de koek zonder papierwikkel in een doosje 

stopt.  

https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/oudercomitestgregorius
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Rupsje nooitgenoeg 

De kleuters van de Alfons Biebuycklaan en van de Henri Bouckaertstraat gingen op maandag 27/09 naar het  

Capitole in Gent. Daar genoten ze van de voorstelling van ‘Rupsje nooitgenoeg’.  

In de klas werd het thema verder uitgewerkt: van ei tot vlinder, zelf een rups maken, tiktak spelen met de rups,…  

Ontbijt — zondag 21 november 

 

Op zondag 21 november organiseert het oudercomité een ontbijt ten  

voordele van de school. Dit schooljaar wordt er gespaard voor een  

pipowagen op de speelplaats van de kleuterschool en de lagere school. 

 

   

Je kan ontbijten op school óf je kan een ontbijt bestellen en komen afhalen.  

Meer info en mogelijkheid tot inschrijven via de QR-code of de link  

hieronder: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jH-

PDB53TEuG-

MCM3C2yr2Gl_B2Tz7xxLv7OYRDZpV4hUQ1lVUFhUT0lTS1BMUEpDQ0UwMEhUOUs5RS4u 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jH-PDB53TEuGMCM3C2yr2Gl_B2Tz7xxLv7OYRDZpV4hUQ1lVUFhUT0lTS1BMUEpDQ0UwMEhUOUs5RS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jH-PDB53TEuGMCM3C2yr2Gl_B2Tz7xxLv7OYRDZpV4hUQ1lVUFhUT0lTS1BMUEpDQ0UwMEhUOUs5RS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jH-PDB53TEuGMCM3C2yr2Gl_B2Tz7xxLv7OYRDZpV4hUQ1lVUFhUT0lTS1BMUEpDQ0UwMEhUOUs5RS4u
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Maak kennis met brugfiguur Heike  

Maak kennis met Klaske van Kinderen Eerst (OCMW Gent) 
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Strapdag  

Vrijdag 17 september was het Strapdag. Die dag kwamen we zoveel mogelijk al STappend of TRappend naar 

school. Het werd een succes! De Henri Bouckaertstraat en de Alfons Biebuycklaan werden een hele dag autovrij 

gemaakt. De kinderen genoten ervan om op straat te fietsen, steppen, rolschaatsen,…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Meer foto’s vind je op de schoolwebsite: www.sint-gregoriuscollege.be 
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Verkeersdrukte rondom de schoolpoorten  

Sinds 1 oktober verviel de mondmaskerplicht. Leerkrachten en leerlingen hoeven geen mondmasker meer te 

dragen. Ook aan de schoolpoort is dit niet langer verplicht.  

Ouders die de school betreden vragen we wel om een mondmasker te dragen.  

In de klas blijven we ventileren en verluchten, ook nu het wat frisser wordt buiten. Geef je zoon/dochter vanaf 

nu een extra warme trui mee naar school.  

Corona — versoepeling maatregelen 

Save the date 

‘s Morgens en ‘s avonds is er vaak veel verkeer rondom de schoolpoorten. We doen een warme oproep om: 

• zoveel mogelijk te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer naar school te komen; 

• voor kinderen van de lagere school: via het poortje van de Porre de school te betreden of te verlaten.  

Het poortje is ‘s ochtends open van 7u tot 8u25 en ‘s avonds van 15u35 tot 16u.  

• Niet met de wagen tot aan de schoolstraat of schoolpoort te rijden, maar verderaf te parkeren en de 

rest te voet doen tot aan de school.  

Bedankt voor jullie medewerking! 

Woensdag 29 juni staat de proclamatie gepland voor onze kleuters van de derde kleuterklas en voor de leerlingen 

van het zesde leerjaar. 

Proclamatie 3e kleuterklas om 18u. 

Proclamatie 6e leerjaar om 19u30. 

Familienieuws 

Op zondag 29/08 werd Owen Telvin (BK3) grote broer van Zane Ekpenede.  

We wensen het gezin een dikke proficiat toe! 

 

Op dinsdag 5 oktober is het de dag van de leerkracht. Proficiat aan alle collega’s en een 

dikke dankjewel voor jullie dagelijkse inzet! 

 

Dag van de leerkracht 
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Kalender oktober 

Maandag 4/10 Lights on Van Eyck + stadswandeling Gent 6e leerjaar 

 Bibliotheekbezoek 3A 

Dinsdag 5/10 Dag van de leerkracht  

Donderdag 7/10 Zwemmen 2e, 3e, 5e en 6e leerjaar 

 Bibliotheekbezoek 3B 

 19u: Infoavond bosklas Ouders 6e leerjaar 

Vrijdag 8/10 Grote fietsexamen 6e leerjaar 

 Bezoek dierenasiel Gent 4e leerjaar  

Zaterdag 9/10 Eerste communie  2e en 3e leerjaar 

Woensdag 13/10 Zwemmen 1e en 4e leerjaar 

 Herfstwandeling Frans Toch park 2e leerjaar 

Donderdag 14/10 Uitstap naar het Gentbos 3e leerjaar 

Vrijdag 15/10 Oriëntatieloop  6e leerjaar 

 Filmfestival Gent  4e leerjaar 

Maandag 18/10 Leerlingenraad  

Dinsdag 19/10 Voormiddag: Studio Globo: ‘expeditie wareware’ 2B 

 Namiddag: Studio Globo: ‘expeditie wareware’ 2A 

Woensdag 20/10 Textiekworkshop 3e leerjaar 

Donderdag 21/10 Zwemmen 2e, 3e, 5e, 6e leerjaar 

Vrijdag 22/10 Rapport  2e tem 6e leerjaar 

 Dag van de jeugdbeweging: in uniform naar school  

 Bezoek Frans Toch park 3e leerjaar 

 Textielworkshop 3e leerjaar 

Maandag 25/10 Bosklas tot en met vrijdag 29/10 6e leerjaar 

Woensdag 27/10  Zwemmen 1e en 4e leerjaar 

 Bibliotheekbezoek B2K 

Donderdag 28/10 Bibliotheekbezoek B3K 

 Verhalenwandeling 2e leerjaar 

Vrijdag 29/10 Rapport 1e leerjaar 

 Voormiddag: herfstwandeling 1e tem 5e leerjaar 

Zaterdag 30/10 Herfstvakantie tem zondag 7/11   


