
  
vzw Organisatie Broeders van Liefde 
Stropstraat 119 – 9000 Gent 
BE 0406.633.304 

 

  

 

 

 

 

Beste ouders, beste leerlingen,  

Na een lange, warme zomervakantie kijken we er hard naar uit jullie allemaal terug te mogen zien. We 

verwelkomen ook enkele nieuwe gezichtjes en daar zijn we heel blij om!  

We hopen dat jullie genoten hebben van een fijne vakantie en dat jullie even veel zin hebben in het nieuwe 

schooljaar zoals wij!  

In deze nieuwsbrief kan je meer lezen over de start van het nieuwe schooljaar. Veel leesplezier! 

 

 

Iedereen is van harte welkom op onze open klas op donderdag 25 

augustus. Tussen 17 uur  en 19 uur kan je een bezoekje brengen 

aan jouw nieuwe leerkracht en al eens rondsnuffelen in de klas.  

Op de speelplaats kunnen de ouders genieten van een drankje en 

voor de kinderen voorzien we een heerlijk ijsje. Tot dan?

Al het materiaal dat kinderen nodig hebben om te leren wordt voorzien door de school.  

 

Een pennendoos, een pen, een agenda, boeken, geodriehoek, een heen- 

en weermap,… liggen op donderdag 1 september klaar. 

Waarin moet je wel zelf voorzien: een boekentas, een brooddoos, een 

koekendoosje, een herbruikbare drinkfles, een zwemzak, zwemkledij en 

een handdoek. 

 

Via de school kan je bij de start van het schooljaar een turn t-shirt met logo van de school 

(€8) en een blauwe turnshort (€8) aankopen. Je kan ook zelf een blauwe korte turnshort 

meebrengen.  

Tip: noteer overal de naam van jouw kind op.  

Terug naar school: welkom iedereen!  

Open-klas-dag: donderdag 25 augustus van 17 uur tot 19 uur 

Schoolmateriaal 

2022-2023 

Nieuwsbrief 

Start schooljaar 
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Om drukte aan de schoolpoort te vermijden, maken we graag reclame voor volgende mogelijkheden: 

• Vanaf 8u ‘s morgens is er gratis opvang voor de kinderen.  

Tussen 8u en 8u10 is het minder druk in de schoolomgeving.  

Ideaal om je zoon/dochter op dit moment af te zetten.  

 

• Tot 16u ‘s avonds is er gratis opvang voor de kinderen.  

Tussen 15u50 en 16u is het minder druk in de schoolomgeving.  

Ideaal om je zoon/dochter op dit moment op te halen.  

 

• Voor de leerlingen van de lagere school zijn er 2 poorten. De poort in de Alfons Biebuycklaan en de 

poort in de Porre. Deze deur is open van 7u tot 8u25 en van 15u35 tot 18u.  

Kom zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar school.  

Kom je met de wagen? Parkeer je verderop op een reglementaire plaats.  

De politie controleert extra op overtreders. 

 
Het is belangrijk dat alle kinderen (leerplichtig of niet) regelmatig naar school komen. Het is in het belang 

van je kind om het elke dag naar school te sturen. Dit draagt bij tot een succesvolle schoolloopbaan van je 

kind.  

We verwachten dan ook dat je de afwezigheid van je kind aan ons meldt, liefst voor 8.15 uur.  

Ook als je eens door omstandigheden je kind niet op tijd kunt brengen, laat je dat zo snel mogelijk weten.  

 

Je meldt dit telefonisch of via mail aan het secretariaat:  

09/ 230 82 40 of secretariaat@sint-gregoriuscollege.be 

 

Dit schooljaar worden er terug naschoolse sportreeksen aangeboden vanuit 

Brede school.  

Vanaf donderdag 6 oktober tot en met donderdag 15 december kunnen 

kinderen van het 1ste leerjaar op donderdag na school, van 16-17 uur, een 

uurtje sporten. (Er is geen les tijdens de herfstvakantie.)  

Je betaalt voor de volledige lessenreeks € 20 of € 4 via UiTPAS met 

kansentarief. 

Inschrijven kan via het inschrijfformulier dat later wordt meegegeven of via 

Brugfiguur Heike.  

Tijdens het tweede semester staat een tweede reeks gepland voor kinderen 

van het 2e leerjaar.   

Veilig brengen en ophalen van de kinderen 

Wat te doen bij afwezigheden?  

 

 

 

 

Sportsnack 
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Verjaardagen van leerlingen worden in de klas gevierd. Wie wil, kan de 

kinderen van de klas trakteren op iets lekkers dat makkelijk uit de 

hand kan gegeten worden zoals een stukje cake, een pannenkoek of 

stuk fruit. We vragen om géén snoep, geen individuele zakjes, geen 

slagroomtaarten, … mee te brengen.  

 

 

Vrijdag 16 september is het Strapdag!  

Ook onze school doet weer mee en vraagt aan alle leerlingen en 

ouders om die dag zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar 

school te komen.  

 

Tijdens de strapdag wordt zowel de A. Biebuycklaan als de H. 

Bouckaerstraat autovrij gemaakt. Zo wordt er plaats vrijgemaakt om een fietsparcours, springkasteel en 

andere leuke spelen te plaatsen voor de kinderen.  

De kinderen mogen hun fiets, step, rolschaatsen of ander leuk buitenspeelgoed meebrengen. Vergeet voor 

de veiligheid de fietshelm niet. Noteer ook liefst de naam van je kind op het meegebrachte materiaal.  

 

Op donderdag 29/09 en vrijdag 30/09 staan er pedagogische studiedagen gepland. Dan is de school gesloten 

maar wordt er wel noodopvang voorzien.  

We richten ons hiermee op één-oudergezinnen en gezinnen die geen beroep kunnen doen op vrienden of 

familie om voor de kinderen te zorgen.  

Er zullen 20 plaatsen zijn voor de kleuters en 20 plaatsen voor de kinderen van de lagere school. 

Inschrijven kan per brief die wordt meegegeven. 

 

Juf Céline is tijdens de zomervakantie in het huwelijksbootje  

(of liever op hun huwelijksbrommer 😉) gestapt met haar man 

Bart. Proficiat aan het bruidspaar!! 

   Op 11 juli werd Filip-Lulian geboren.  

   Een broertje voor Bianca Neascu. Proficiat!   

Verjaardagen op school 

Strapdag: vrijdag 16 september  

Opvang tijdens pedagogische studiedagen 

Familienieuws 
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OVERZICHT ZWEMMEN 2022- 2023 

De lagere school gaat om de 14-dagen zwemmen.        

De 3de kleuterklas gaat na de paasvakantie wekelijks zwemmen.  

Kostprijs? € 1 per zwembeurt 

NIET VERGETEN: 

 

  

  

  

1ste + 4de leerjaar: woensdag: 10u00 – 11u40  

1ste trimester 2de trimester 3de trimester 

14/09 18/01 26/04 

28/09 1/02 10/05 

12/10 15/02 24/05 

26/10 1/03 07/06 

9/11 15/03   

23/11 29/03    

7/12   

21/12   

2de + 3de + 5de + 6de leerjaar: donderdag: 10u00 - 11u40 

1ste trimester 2de trimester 3de trimester 

8/09 12/01 20/04 

22/09 26/01 4/05 

6/10 9/02 1/06 

20/10 9/03  15/06 

17/11 23/03   

1/12 
 

  

15/12   

Kleuters 3de kleuterklas: woensdag: 08u30 – 10u00  

19/04 10/05 31/05 

26/04 17/05 7/06 

3/05 24/05 14/06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwemkalender 
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Dag Wat Voor wie?  

Donderdag 1/09   Start schooljaar: 8u25   Alle kinderen 

   

Donderdag 8/09 Zwemmen 2e, 3e, 5e en 6e 

leerjaar 
 

Woensdag 14/09 Zwemmen 1e en 4e leerjaar 

 

Vrijdag 16/09 Strapdag: kom te voet of met de fiets naar school Alle kinderen 
  

Donderdag 22/09  Zwemmen  2e, 3e, 5e en 6e 

leerjaar 
 

Maandag 26/09   Ouderoverleg – thema: verkeer   ouders 

   

Woensdag 28/09 Zwemmen  1e en 4e leerjaar 

 

Donderdag 29/09  

en   vrijdag 30/09   

Pedagogische studiedagen  

(de school is gesloten, enkel noodopvang)   

 

   

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

leerjaar 
 

 1e les sportsnack (16-17 uur) Ingeschreven 

leerlingen van het 

1e leerjaar  

Vrijdag 7/10 Schoolfotograaf – haal je mooiste glimlach naar boven!  

 
 

 

 

 

 

 

Maandkalender september 2022 
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Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is er een warme maaltijd mogelijk. Deze worden vers geleverd 

door traiteurdienst ‘Hanssens Catering’. Leerlingen geven ’s morgens door of ze een warme maaltijd of soep 

wensen.  

Let op! Donderdag 1 september worden er nog geen warme maaltijden geleverd.  

              Gelieve een eigen lunch te voorzien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maandag 29/08/22 Dinsdag 30/08/22 Donderdag 01/09/22 Vrijdag 02/09/22

 eigen lunch voorzien!

Seldersoep

Kippenballetjes in groenten-

currysaus

Gestoofde wortelschijfjes

Rijst

 

Maandag 05/09/22 Dinsdag 06/09/22 Donderdag 08/09/22 Vrijdag 09/09/22

Seizoensoep

Bolognaise

Geraspte kaas

Volkoren spaghetti

Wortelsoep

Hoki in mosterdsaus

Spinazie

Puree

Tomatensoep

Vegetarische schijf

Appelmoes

Gestoomde aardappelen

Preisoep

Gyros

Groentenmengeling

Rijst

 

Maandag 12/09/22 Dinsdag 13/09/22 Donderdag 15/09/22 Vrijdag 16/09/22

Erwtensoep

Kippenhaasje

Gevogelteroomsaus

Bloemkool

Gestoomde aardappelen

Jardinièresoep

Kippebroodje

Gevogeltesaus

Preistamppot

Tomatensoep

Roerei

Gestoofde wortelschijfjes

Puree

Courgettesoep

Lasagne

Maandag 19/09/22 Dinsdag 20/09/22 Donderdag 22/09/22 Vrijdag 23/09/22

Juliennesoep

Vol-au-vent met 

champignons

Groentenmengeling

Rijst

Aspergesoep

Rundshamburger

Jachtsaus

Erwtjes

Gestoomde aardappelen

Landbouwerssoep

Quornblokjes in 

groentensaus

Gestoomde aardappelen

Tomatensoep

Vissticks

Broccolistamppot

 

Maandag 26/09/22 Dinsdag 27/09/22 Donderdag 29/09/22 Vrijdag 30/09/22

Seldersoep

Bolognaise

Geraspte kaas

Spaghetti

Preisoep

Kippennuggets

Ananas in currysaus

Rijst

  

Menu 


