MartinusSprokkel
Proficiat!
Aan alle kinderen die op zondag 6 mei hun
eerste communie doen.
We wensen ook alle kinderen van het
6de leerjaar die hun vormsel op zaterdag
12 mei doen proﬁciat.
Tevens een dikke proﬁciat aan de kinderen
van het 1ste en van het 6de leerjaar die deze
dagen hun lentefeest vieren!
Na 1 juni bent u te laat!
Schoolkosten kunnen behoorlijk oplopen.
Daarom gee5 de Vlaamse overheid in
bepaalde gevallen een schooltoelage.
U kunt nog tot 1 juni 2018 uw aanvraag
indienen. Hee5 u reeds een toelage
ontvangen in de voorbije jaren, dan ontving u
een ingevuld formulier. Denk eraan dat u dit
dient te beves9gen voor 1 juni.
Voor meer informa9e kunt u terecht op de
website www.studietoelagen.be of op het
secretariaat van de school.

Zwembad gesloten vanaf dinsdag 22 mei
Het zwembad is vanaf dinsdag 22 mei tot half

november 2018 gesloten wegens
renova9ewerken. De kinderen zullen dus in
die periode niet gaan zwemmen in
schoolverband. Zij krijgen twee keer sport in
de week.
Fietsexamen: vrijdag 1 juni
(opgelet: gewijzigde datum!)
Op het einde van het 6de leerjaar is de lagere
school klaar met leerlingen voor te bereiden
op het secundair onderwijs. Ze hebben de
vorige zes jaren een massa kennis,
vaardigheden en a<tudes opgedaan. Maar
zijn ze ook klaar om veilig naar de secundaire
school te ﬁetsen? Een prak9jkexamen met de
ﬁets is de ideale manier om dat te testen.
Daarom organiseert onze school op vrijdag
1 juni 2018 weer een ﬁetsexamen in het
centrum van Zomergem. Vrijwillige ouders,
grootouders of andere sympathisanten die
een handje willen toesteken op het
ﬁetsexamen, kunnen een mailtje sturen naar
meester Dirk via colager47@gmail.com of
bellen op het nummer 09 372 78 26.

Sint-Martinus basisschool - schooljaar 2017-2018
mei
Wiebelkriebel
Klasverdeling
In de loop van de maand mei kunnen
ouders bij de pedagogische direc9e (juf
Hilde en meester Dirk) terecht met hun
vragen en/of bezorgdheden rond de
klasverdeling van volgend schooljaar.
De direc9e houdt echter geen rekening
met individuele ongegronde wensen of
onredelijke vragen van ouders bij de
klasverdeling. Er wordt steeds in overleg
met het schoolteam in het belang van elk
kind én in het belang van een goede
schoolorganisa9e gestreefd naar een
evenwich9ge en doordachte klasverdeling.

Welkom!

Sint-Mar1nus got talent: optredenweek
De leerlingenraad deed een oproep aan de
leerlingen van de lagere school om hun
talent te tonen. In de week van 14 tot en
met 18 mei tonen 120 kinderen in 54 acts
hun kunnen. De optredens vinden plaats
over de middag. Een kinderjury zal de
beste acts selecteren die dan op dinsdag
26 juni een speFerende slotshow geven
voor alle kinderen van de lagere school.

Aan de familie van Maut (Ronsele)
en Milas (1C) Decloedt bij het
overlijden van hun opa.

Draag elke dag je fluohesje van de school!
Vanaf dit schooljaar is het verplicht om elke schooldag een ﬂuohesje te dragen op weg van en naar school om het even op
welke manier men naar school komt, te voet of met de ﬁets. Kinderen die met de wagen gebracht worden en in- of uitstappen
op de openbare weg dienen eveneens hun ﬂuohesje te dragen. Het hesje is tevens verplicht bij elke verplaatsing met de klas.
Een dikke proﬁciat voor de vele kinderen die elke dag trouw hun ﬂuohesje dragen en ook een woord van dank aan alle ouders
die hiervoor extra inspanningen leveren! We merken echter de laatste maanden dat het aantal kinderen dat elke dag zijn/haar
ﬂuohesje draagt aan het dalen is. Daarom zullen we het consequent dragen van het ﬂuohesje vanaf mei extra in de kijker
zeFen. Indien u het ﬂuohesje bent verloren, kunt u als ouder een nieuw ﬂuohesje van de school bestellen.
We rekenen op een goede samenwerking met alle ouders om ervoor te zorgen dat elk kind van de Sint-Mar9nusschool elke
dag zijn ﬂuohesje draagt en/of bijhee5.

Bas, ° 29 maart, broer van Lily
Van Hecke (Marieklas)
Henri, ° 6 april, broer van Louise
(Ronsele) en Roxanne (Ronsele)
D’Hulst

Oprechte deelneming
Aan de familie van Jayden
Goegebuer (Poohklas) bij het
overlijden van zijn opa.

Te noteren data
Zondag 6 mei
10:30 uur: eerste communie
Van donderdag 10 mei tot en met
zondag 13 mei: vrijaf
Zaterdag 12 mei
15:00 uur: Vormsel
Donderdag 17 mei
19:30 uur: infoavond overstap
1ste leerjaar
Vrijdag 18mei: klasfoto’s
Maandag 21 mei
Pinkstermaandag: vrijaf
Donderdag 31 mei
schoolreis lagere school

Schoolkalender - mei 2018
Dag

Kleuter

Onderbouw (1ste, 2de en 3de lj)

Bovenbouw (4de, 5de en 6de lj)

Maandag 30/04/2018

Faculta9eve verlofdag (kinderen hebben geen school)

Faculta9eve verlofdag (kinderen hebben geen school)

Faculta9eve verlofdag (kinderen hebben geen school)

Dinsdag 1/05/2018

Vrijaf

Vrijaf

Vrijaf
4de leerjaar: zeeklas

Woensdag 2/05/2018
Donderdag 3/05/2018

4de leerjaar: zeeklas

VM - Ronsele: kleuters trouwen op gemeentehuis

4de leerjaar: zeeklas

Vrijdag 4/05/2018
5/05/2018 + 6/05/2018

Zondag 6 mei - 10:30 uur: eerste communie

Maandag 7/05/2018
2de kleuter: medisch schooltoezicht (VCLB Eeklo)

NM - 1ste leerjaar: De schatkamer van Kundabuﬃ (Gent)
VM - 2A: boerderijbezoek Klavertjeshoeve (Lovendegem)

Donderdag 10/05/2018

Onze-Lieve-Heer Hemelvaart - geen school

Onze-Lieve-Heer Hemelvaart - geen school

Onze-Lieve-Heer Hemelvaart - geen school

Vrijdag 11/05/2018

Brugdag - geen school

Brugdag - geen school

Brugdag - geen school

Dinsdag 8/05/2018
Woensdag 9/05/2018

12/05/2018 + 13/05/2018
Maandag 14/05/2018

Zaterdag 12 mei om 15 uur: Vormsel
Welkom nieuwe peuters
NM - 3de kleuter: brugac9viteit met 1ste leerjaar

ste

de

NM - 1 leerjaar: brugac9viteit met 3 kleuterklas
NM - 3A: intergenera9oneel project met bewoners WZC

Dinsdag 15/05/2018

NM - 2B: boerderijbezoek Klavertjeshoeve (Lovendegem)
NM - 3B: intergenera9oneel project met bewoners WZC

Woensdag 16/05/2018

VM - 3de leerjaar: bezoek van Hachiko

Donderdag 17/05/2018

19:30 uur - 3de kleuter: infoavond overstap 1ste leerjaar

Vrijdag 18/05/2018
VM: klasfoto’s
19/05/2018 + 20/05/2018 Zondag 20 mei: Pinksteren
Maandag 21/05/2018
Dinsdag 22/05/2018

Pinkstermaandag - geen school
Ronsele - 1

ste

Rapport 5
VM: klasfoto’s

Rapport 5
VM: klasfoto’s
VM - 6de leerjaar: toneel Tweepeekaa (CC Evergem)

Zondag 20 mei: Pinksteren

Zondag 20 mei: Pinksteren

Pinkstermaandag - geen school

Pinkstermaandag - geen school
VM - 6de leerjaar: Wonder van het leven

kleuter: medisch schooltoezicht (school)

VM - 6de leerjaar: oefentraject ﬁetsexamen

Woensdag 23/05/2018
Donderdag 24/05/2018

VM - 5de leerjaar: bedrijfsbezoeken

NM - Pippo en Pooh: uitstap met de huiRar
VM + NM - 5de leerjaar: Canadamuseum (Adegem)

Vrijdag 25/05/2018
26/05/2018 + 27/05/2018 Zaterdag 26 mei om 9:30 uur: herdenking Slag van Ronsele
Maandag 28/05/2018

Zomergem: week van oudercontact

Dinsdag 29/05/2018

Zomergem: week van oudercontact

Woensdag 30/05/2018

Zomergem: week van oudercontact
Ronsele: sportdag

Donderdag 31/05/2018

Zomergem: week van oudercontact

Vrijdag 1/06/2018

Zomergem: week van oudercontact

12:30 uur: leerlingenraad 4

12:30 uur: leerlingenraad 4

VM - 6de leerjaar: oefentraject ﬁetsexamen?
VM + NM: schoolreis

VM + NM: schoolreis
VM - 6de leerjaar: ﬁetsexamen?

