MartinusSprokkel
Een welgemeend DANKJEWEL
aan de vele vrijwilligers...
waarop wij in de loop van het schooljaar telkens
opnieuw mogen rekenen voor hulp bij het
middageten, uitvoeren van klusjes, vervoer van
kinderen,…
Een welgemeend DANKJEWEL
aan onze leesouders...
die wekelijks op dinsdag en/of vrijdag met de
kinderen van het 1ste, 2de en 3de leerjaar komen
lezen.
Een welgemeend DANKJEWEL
aan het oudercomité…
voor hun inspanningen om ons te ondersteunen
bij onze ac.viteiten en om met hun eigen
ac.viteiten te zorgen voor een extra
samenhorigheidsgevoel bij onze ouders, een
onvergetelijk afscheid voor onze 6de jaars en
een extra budget dat wij mochten investeren in
leesmateriaal, in speelplaatsmateriaal,…
Een welgemeend DANKJEWEL
aan Mia...
die vanaf september mag genieten van een
welverdiend pensioen. Jarenlang was zij onze
steun en toeverlaat op het secretariaat. Steeds
stond ze klaar om kinderen, ouders,
leerkrachten en direc.e verder te helpen met
hun vragen. Misschien kent u haar al langer
want hiervoor deed zij voor- en naschoolse
opvang bij de kleuters.
Wij danken haar voor haar onnoemelijke inzet
en wensen haar een ﬁjne periode toe!
Een welgemeend DANKJEWEL
aan meester Pieter...
die vanaf september directeur wordt van
Basisschool Twinkel te Oostwinkel. We danken
hem voor de vele jaren dat hij de zorg op zich
nam in de bovenbouw en wensen hem veel
succes met deze nieuwe uitdaging!

In de laatste schoolmaand…
vind je in de gang van de kleuterschool en aan
het secretariaat alle gevonden spullen (doosjes,
hesjes, jassen, mutsen, sjaals,…). Neem gerust
mee wat van uw kind is. Nadien geven wij alles
door aan organisa.es die hiermee anderen
kunnen plezieren.
In de laatste schoolmaand…
zullen wij met de opbrengst van het schoolfeest
de kinderen van de school verrassen. Wat het
wordt, houden we nog even geheim.
In de laatste schoolmaand…
houden wij tradi.oneel ons frietjesdag. De
kinderen krijgen immers een gans schooljaar
geen frietjes op school. Dit jaar mogen wij
frietjes gaan eten op het Maarten Steyaertplein.
Het feestcomité van Zomergem zal voor onze
kinderen frietjes bakken. De ouders hoeven
slechts €1,5 te betalen.
In de laatste schoolmaand…
zijn verschillende ac.viteiten gepland. Daarom
de belangrijkste data hieronder op een rijtje. U
vindt ze ook in de kalender verder in deze
nieuwsbrief.
 Woensdag 6 juni: pedagogische studiedag kinderen hebben geen school
 Donderdag 14 juni: schoolreis in de
kleuterschool
 Donderdag 14 juni: laatste studie
 Maandag 25 juni: verrassingsdag
 Dinsdag 26 juni: frietjesdag en slotshow
‘Sint-Mar.nus got talent’
 Woensdag 27 juni: proclama.e 6de leerjaar
 Donderdag 28 juni: BBQ Ronsele
 Vrijdag 29 juni om 11.50 uur: start grote
vakan.e!

Sint-Martinus basisschool - schooljaar 2017-2018
juni
Wiebelkriebel
Vooraleer het nieuwe schooljaar
start...
ruimen wij nog even op en blijA de school
nog open tot en met vrijdag 6 juli. We zijn er
terug vanaf 22 augustus .jdens de
schooluren of na afspraak.
Vooraleer het nieuwe schooljaar
start...
weten kinderen graag wat er in hun (nieuwe)
boekentas moet komen en bij welke juf of
meester ze mogen ziBen. Daarom krijgen
alle kinderen op vrijdag 29 juni een brieDe
mee met daarop alle informa.e voor
volgend schooljaar.
Vooraleer het nieuwe schooljaar
start...
maken de kinderen en hun ouders graag
kennis met de nieuwe klas en de nieuwe juf
of meester. Jullie zijn hiervoor welkom op
donderdag 30 augustus tussen 17 en 19 uur.
Vooraleer het nieuwe schooljaar
start…
zijn toch al enkele data vastgelegd. We
zeBen de belangrijkste hier op een rijtje. Je
zal ze eind juni ook vinden op het brieDe dat
de kinderen mee krijgen en op onze website.
 Ruimteklas 6de leerjaar
van 12 tot en met 14 september 2018
 Zeeklas 4de leerjaar
van 24 tot en met 26 april 2019
 Eerste communie
zondag 26 mei 2019
 Vormsel
zaterdag 1 juni 2019

Welkom!
°6 mei, Warre, kleinkind van
juf Annick

Proﬁciat!
Aan juf Katrien met het huwelijk
van haar zoon Seppe.

Oprechte deelneming
Aan de familie van André Everaert
(leesouder) bij zijn overlijden.
Aan de familie van Jade De
Scheirder (5B) bij het overlijden
van haar oma.

Fijne vakantie!

Schoolkalender - juni 2018
Kleuter

Dag

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

Bovenbouw (4de, 5de en 6de lj)
VM - 6de leerjaar: ﬁetsexamen

Vrijdag 1/06/2018
2/06/2018 + 3/06/2018
Maandag 4/06/2018

VM - Pippo en Pooh: sportdag
NM - 3de kleuter: brugac.viteit met 1ste leerjaar

NM - 2A: bezoek Vredeshuis (Gent)
NM - 1ste leerjaar: brugac.viteit met 3de kleuter
NM - 3C: intergenera.oneel project met bewoners WZC

Dinsdag 5/06/2018

VM - Jules, Uki en Nijntje: sportdag

NM - 2B: bezoek Vredeshuis (Gent)

Woensdag 6/06/2018

Pedagogische studiedag - kinderen hebben geen school

Pedagogische studiedag - kinderen hebben geen school

Pedagogische studiedag - kinderen hebben geen school
NM - 5de en 6de leerjaar: SVS netbal (Zomergem)

Donderdag 7/06/2018

VM - Nemo en Cezar: sportdag
NM: oud-leerkrachtendag

NM: oud-leerkrachtendag

NM: oud-leerkrachtendag

Vrijdag 8/06/2018

VM + NM - 2C: bezoek boerderij

9/06/2018 + 10/06/2018 Papa-ac.viteit georganiseerd door oudercomité
Maandag 11/06/2018

VM - 1

ste

kleuter Zomergem: medisch schooltoezicht

Papa-ac.viteit georganiseerd door oudercomité

Papa-ac.viteit georganiseerd door oudercomité

NM - 2C: bezoek Vredeshuis (Gent)

Dinsdag 12/06/2018
Woensdag 13/06/2018

VM - Ronsele: sportdag

NM - 3de leerjaar: SVS tussen 4 vuren (Zomergem)

NM - 4de leerjaar: SVS tussen 4 vuren (Zomergem)

Donderdag 14/06/2018

Schoolreis

VM + NM - 1ste en 2de leerjaar: sportdag
3de leerjaar: laatste studie

NM - 5B: bezoek Pasterhuyzekensbos (Oostwinkel)
4de, 5de en 6de leerjaar: laatste studie

VM: afscheid leesouders
VM - 2de leerjaar: theatervoorstelling verkeersveiligheid

Vrijdag 15/06/2018
16/06/2018 + 17/06/2018

4de leerjaar: schoolreis

Maandag 18/06/2018
Dinsdag 19/06/2018
19:30 uur: algemene vergadering oudercomité

VM + NM - 3de leerjaar: sportdag
19:30 uur: algemene vergadering oudercomité

VM + NM - 4de leerjaar: sportdag
19:30 uur: algemene vergadering oudercomité

Woensdag 20/06/2018
VM + NM - 5de en 6de leerjaar: sportdag

Donderdag 21/06/2018

NM - slotviering

Vrijdag 22/06/2018

Rikki en Maja: bezoek boerderij
3de kleuter: brugpicknick met 1ste leerjaar

1ste leerjaar: brugpicknick met 3de kleuter

Maandag 25/06/2018

Verrassingsdag
17:00 uur: oudercomité neemt deel aan avondmarkt

Verrassingsdag
17:00 uur: oudercomité neemt deel aan avondmarkt

Verrassingsdag
17:00 uur: oudercomité neemt deel aan avondmarkt

Dinsdag 26/06/2018

Frietjesdag

Frietjesdag
NM: slotshow ‘Sint-Mar.nus got talent’
18:00 uur: schoolraad

Frietjesdag
NM: slotshow ‘Sint-Mar.nus got talent’
18:00 uur: schoolraad

23/06/2018 + 24/06/2018

18:00 uur: schoolraad
Woensdag 27/06/2018

19:30 uur - 6de leerjaar: proclama.e

Donderdag 28/06/2018

Ronsele: barbecue

9:00 uur: slotviering

9:00 uur: slotviering
14:30 uur - Z.Z.’tjes: optreden in WZC

Vrijdag 29/06/2018

VM - Rikki en Maja: sportdag
11:50 uur: einde schooljaar

Rapport 6 - perioderapport 3 - jaarrapport
11:50 uur: einde schooljaar

Rapport 6 - perioderapport 3 - jaarrapport
11:50 uur: einde schooljaar

