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Sinds 1 februari hebben ook de scholen ook een coronabarometer.  

Momenteel bevinden we ons in code rood.  

In het schema hieronder kan je lezen wat dit betekent voor de kinderen en de schoolorganisatie. 

 Code groen 
 

Code geel Code oranje Code rood 

Wie komt naar 
school? 

Alle kinderen Alle kinderen Alle kinderen 

Klas in quarantaine = 

afstandsonderwijs 
 

Alle kinderen 

Klas in quarantaine = 

afstandsonderwijs 

Ventilatie 
 
Elke lesruimte op 
school is voorzien 
van een CO2-meter. 

We ventileren en 

verluchten de 

klassen maximaal.  
 

We ventileren en 

verluchten de 

klassen maximaal.  

Waar mogelijk 

worden er 

activiteiten buiten 

georganiseerd.  
 

We ventileren en 

verluchten de 

klassen maximaal.  

Waar mogelijk 

worden er 

activiteiten buiten 

georganiseerd.  
 

We ventileren en 

verluchten de 

klassen maximaal.  

Waar mogelijk 

worden er 

activiteiten buiten 

georganiseerd.  
 

Drukte aan 

schoolpoort 

Geen maatregelen Houd voldoende 

afstand van elkaar.  

Houd voldoende 

afstand van elkaar. 

Houd voldoende 

afstand van elkaar. 

Klasuitstappen 
Geen maatregelen Volgen de regels in de 

samenleving 
Volgen de regels in de 
samenleving 

Volgen de regels in de 
samenleving  

Meerdaagse 

uitstappen 

Geen maatregelen Geen maatregelen Geen maatregelen Meerdaagse 

uitstappen met 

overnachting volgen 

de regels van de 

samenleving 

(jeugd- en 

sportkampen) 
 

  

Coronabarometer 

2021-2022 

Nieuwsbrief 

februari 
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De combinatie koud weer en coronamaatregelen is niet ideaal. Daarom graag aandacht voor onderstaande: 

• Door de koude en vochtige lucht kan het mondmasker aan de binnenkant nat worden. Graag één of 

twee extra mondmaskers meegeven aan uw kind zodat ze een vers mondmasker kunnen aandoen in de 

namiddag.  

• Wie zijn of haar mondmasker is vergeten, kan er één op het secretariaat verkrijgen aan 0,50 euro/stuk. 

Dit bedrag wordt verrekend op de factuur.  

• Elke lesruimte is voorzien van een CO2-meter. Deze toestellen meten de 

hoeveelheid CO2 in de uitgeademde lucht. Wanneer er te veel CO2 

gemeten wordt, gaat het toestel in alarm.  

Uit ondervinding merken we dat we de ramen van de klassen continu 

open moeten laten staan om voldoende verse lucht in de lokalen te 

hebben. Dit zorgt er voor dat de temperatuur lager is dan normaal in de 

klassen. Daarom vragen we om jullie kinderen extra warm aan te kleden 

de komende weken.  

 

 

Met onder andere de opbrengst van de koekenverkoop zal 

het oudercomité dit jaar 2 pipowagens aankopen voor op de 

speelplaatsen van de Alfons Biebuycklaan.  

Bedankt aan iedereen die koekjes gekocht heeft! 

De koeken worden op woensdag 23 februari aan de kinderen 

meegegeven.  

Voorzie best een zak of plooibak om de koeken te vervoeren.  

 

 

 

Justin (B2KA) heeft er een zusje Keisha bij. Proficiat aan de mama en papa!  

  

Graag extra aandacht voor… 

 

 

 

 

Koekenverkoop  

Familienieuws 
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Het oudercomité van het Sint-Gregoriuscollege organiseert een tweedehandsmarkt op de school. 

Voor wie?  Iedereen die baby-, kinder- en kleine huisspullen wenst te verkopen 

Wanneer? Zondag 20 maart van 9.00 – 13.00 uur (opzet vanaf 8.00 uur) 

Wat? Verkoop van baby- en kinderspullen, kledij, speelgoed, boeken en kleine 

huisraad 

Deelnemen? Stuur een mail naar oudercomite@sint-gregoriuscollege.be, vul de online 

Forms in of ga langs bij brugfiguur Heike. 

Kost? € 6 per tafel  

Na bevestiging per mail krijg je de betalingsdetails 

Bezoek aan de beurs is gratis, maak dus gerust reclame! 

Voorkeur?  Vermeld bij reservatie of je graag een plekje buiten of binnen wenst als 

standhouder 

 

 

  

Tweedehandsmarkt 

mailto:oudercomite@sint-gregoriuscollege.be
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRDSXFpKuYCH096_1JTUn2u8RHV4eRRreU7NGOpY0IOV7Xrw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRDSXFpKuYCH096_1JTUn2u8RHV4eRRreU7NGOpY0IOV7Xrw/viewform
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Heb je thuis lege batterijen? Geef ze mee naar school, wij 

verzamelen de batterijen in onze verzamelbox. Volle boxen 

kunnen we inruilen voor gratis schoolmateriaal.  

Sparen jullie mee?  

 

 

Op dinsdag krijgen de kinderen een stuk fruit of groente van de school.  

Op deze dagen hoef je je kind geen fruit mee te geven.  

1 februari 8 februari 15 februari 22 februari 

 

peer 

 

kiwi 

 

wortel 

 

appel 

 

 

  

Inzamelactie lege batterijen 

Oog voor lekkers 

 



 

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 

 

 

Op zaterdag 21 mei voeren leerlingen van het lager de musical ‘De 

toekomstdroom’ op. De voorbereidingen hiervoor zijn reeds gestart. De 

acteurs en het koor zijn volop bezig met het inoefenen van hun teksten en 

liedjes. En we kunnen jullie nu al verzekeren: het wordt een niet te missen 

stuk!  

Ook over de kostuums wordt reeds nagedacht. Zo 

zoeken we nog mensen die handig zijn met draad en naald 

of creatieve ideeën hebben om mee te helpen bij het 

maken van enkele kostuums. Zo hebben we enkele pinguïn kostuums nodig 

en ook renaissance kledij.  

Ben jij de persoon die we zoeken?  

Neem contact op met brugfiguur Heike via 0471  85 70 90 of brugfiguur@sint-gregoriuscollege.be, of spreek 

Heike aan op school!  

 

De schoolstraat werd stop gezet. We vonden onvoldoende vrijwilligers om de schoolstraat elke dag te 

kunnen laten doorgaan. Dit zorgde voor verwarring bij de leerlingen en mensen die door de Alfons 

Biebuycklaan moeten passeren.  

We zoeken nu naar andere alternatieven om de schoolbuurt veiliger te maken voor onze leerlingen.  

Bij deze nog eens een warme oproep om: 

- Zoveel mogelijk met het openbaar vervoer, te voet en/of met de fiets naar school te kome.; 

- Jouw wagen reglementair te parkeren wanneer je jouw kind afzet op school: aan onze schoolpoorten is 

er géén ‘kiss&ride’ voorzien. 

 

Dank aan alle ouders die de voorbije weken geholpen hebben met de schoolstraat. 

Dank aan alle ouders die zich houden aan de verkeersregels en zo meehelpen aan een veilige schoolomgeving 

 

 

  

Oproep: Creatieve (groot)ouders gezocht 

Stopzetting schoolstraat 

mailto:brugfiguur@sint-gregoriuscollege.be
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Maandag 7/02 bezoek Scheppersinstituut 6e leerjaar 

 

 
Infoavond zeeklas  1e leerjaar Ouders van leerlingen 1e leerjaar 

 

Dinsdag 8/02 Workshop 'samen groter' ism Brede school B3K  

Donderdag 10/02 zwemmen 2e, 3e, 5e, 6e leerjaar 

 

 

 
bezoek bibliotheek Ledeberg 3e leerjaar 

 

Vrijdag 11/02 Pedagogische studiedag  

 

Maandag 14/02 Bezoek beroepenhuis 6e leerjaar 

 

Dinsdag 15/02 bezoek bibliotheek De Krook 4e leerjaar 

 

Woensdag 16/02 zwemmen 1e en 4e leerjaar 

 

 bibliotheekbezoek B2K 

 

Donderdag 17/02 bezoek bibliotheek Ledeberg 

 

3e leerjaar 

 

Maandag 21/02 Leerlingenraad  

 

Dinsdag 22/02 bowlen + stadswandeling 4e leerjaar 

 

Kalender  
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Donderdag 24/02 zwemmen 2e, 3e, 5e, 6e leerjaar 

 

Vrijdag 25/02 rapport 1e tem 6e leerjaar 

 

Maandag 28/02 - 

vrijdag 4/03 

krokusvakantie  

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu 


