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Dat kerstmis vreugdevol mag zijn 

uitbundig en intens 

in het vieren 

met wie je dierbaar is. 

Dat de kerstvreugde warm mag zijn 

in het delen van overvloed 

met wie dat nooit heeft. 

Dat kerstmis 

je dankbaar gelukkig maakt 

om al wat goed was 

om al wat we voor elkaar deden 

en je zo vertrouwen geeft 

dat veel nog kan en mag 

in het nieuwe jaar.  

(naar Kathleen Boedt) 

 

 
 
 
Tijdens de verlengde kerstvakantie kunnen alle 
kinderen tussen 6 en 14 jaar gaan sporten in SANTO.  
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag worden 
er fijne sportactiviteiten georganiseerd van 14u00 tot 
16u00.  
Op woensdag kan je zoals altijd vrij komen sporten, 
spelen en chillen van 15u00 tot 17u00. 
 

 

  

Kerstwens 

Vrijetijdsaanbod in de wijk 

2021-2022 

Nieuwsbrief 

december 
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Wie smult er binnenkort mee van de heerlijke koekjes? Het oudercomité organiseert ook dit jaar een 

koekjesverkoop. De opbrengst gaat naar 2 pipowagens voor op de speelplaatsen.  

 
  

 

Frangitarte - € 6,5 x …... Artisanale wafels - € 6,5 x …... Confituurtjes - € 6,5 x …... Haverkoekjes - € 6,5 x …... 

 
  

Brownies - € 7 x …... Assortiment snacks - € 7 x …... 
Assortiment koffie - € 7 x 

…... 

Bestellen kan tot en met maandag 24/01/2021 via de gele brief die de kinderen meegekregen hebben 

voor de kerstvakantie.  

Woensdag 23/02 worden de koeken met de kinderen meegegeven.  

 

Vanuit de leerlingenraad kwam het voorstel om 1 keer per maand te mogen rollen op wieltjes. Dit laten we 

op vrijdagen doorgaan in de Porre tijdens de middagpauze.  

Dit materiaal mag je meebrengen: 

- Steps 

- Skateboard 

- Rolschaatsen 

- Waveboard 

Dit materiaal mag je niet meebrengen: 

- Elektrische apparatuur 

 

 

Leerlingen van het 1e, 2e en 3e leerjaar Leerlingen van het 4e, 5e en 6e leerjaar 

21 januari, 4 februari, 11 maart,  

22 april, 6 mei en 3 juni 

14 januari, 18 februari, 18 maart,  

1 april, 13 mei en 10 juni 

 

  

Koekenverkoop  

 

 

 

 

Wieltjesdagen voor de lagere school 
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Samim en Kamal zijn grote broer geworden van zus Yusra. 

Blerisa en Ismira werden grote zus van Albion. 

Proficiat! 

 

 

Bent, Leonie, Noud, Finn en Mila namen afscheid van hun overgrootmoeder.  

Sterkte! 

 

 

 

 

De actie ‘Helm Op Fluo Top’ loopt nog tot aan de 

krokusvakantie. Tijdens de donkerste maanden van het jaar is 

het heel belangrijk om zichtbaar te zijn in het verkeer. Draag dus 

een fluohesje en zorg dat je voldoende verlicht de straat op 

gaat. 

 

 

 

Zagen jullie het filmpje ‘Fietsen in de Porre’ al op onze 

facebookpagina? We geven graag een inkijk in onze werking en hoe 

kan dit beter dan met filmpjes? Wil je op de hoogte blijven, volg 

ons dan ook op YouTube.  

In de loop van het schooljaar zullen er op regelmatige basis filmpjes 

bijkomen.  

 

 

  

Familienieuws 

Helm Op Fluo Top 

Volg ons op YouTube 

https://youtu.be/yNiV379aGpI
https://www.youtube.com/channel/UC2gnuKKtnn5r27OhWLJj_oA
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Op 4 december kwam de sint langs op school. Onze brave leerlingen trakteerden de sint en zijn pieten op 

vele mooie tekeningen, dansjes en liedjes.  

  

 

 

 

 

 

 

Op onze schoolwebsite vind je nog meer foto’s.  

  

Sinterklaasfeest  

https://www.sint-gregoriuscollege.be/
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Maandag 10/01 Terug naar school  
 

 

Donderdag 13/01 Medisch onderzoek  1A 

 

 
Zwemmen 2e, 3e, 5e, 6e leerjaar 

 

 
Bibliotheekbezoek 3e kleuterklas Bouckaertstraat 

 

Vrijdag 14/01  Rapport 1e tem 6e leerjaar 

 

Dinsdag 18/01 Introductie in De Krook 4A 

 

Woensdag 19/01 Zwemmen 1e en 4e leerjaar 

 

 Bibliotheekbezoek 2e kleuterklas Bouckaertstraat 

 

Vrijdag 20/01 Medisch onderzoek 6A 

 

Maandag 24/01 Medisch onderzoek 6B 

 

 
Wijkwandeling Meld Je Aan voor nieuwe ouders 

 
 

Kalender januari 

 



 

Personele unie vzw Katholieke Scholen regio Gent-Zuid Land van Rhode en  
vzw Organisatie Broeders van Liefde 
Stropstraat 119 – 9000 Gent 
BE 0406.633.304 

 

 

  

 Leerlingenraad   

 

Dinsdag 25/01 Introductie in De Krook 4B 

 

 Oudercontact  Peuters 

 

Donderdag 27/01  Start poëzieweek  

 

 Medisch onderzoek 1B 

 

 Zwemmen 2e, 3e, 5e, 6e leerjaar 

 

 Playbeach Alle kleuters  

 

Vrijdag 28/01 Rapport  1e leerjaar  

 

 Lichtmisviering Alle leerlingen 

 

 Avondwandeling met ouders 1e en 2e leerjaar 

 

Maandag 31/01 – 20u Digitaal infomoment voor nieuwe ouders   

 



 

Personele unie vzw Katholieke Scholen regio Gent-Zuid Land van Rhode en  
vzw Organisatie Broeders van Liefde 
Stropstraat 119 – 9000 Gent 
BE 0406.633.304 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUW! We willen zorg dragen voor het milieu en onze planeet. Daarom zal er vanaf februari 1x 

per week een vegetarisch gerecht worden aangeboden.  

 

 

 

 

 

Menu januari 


