
Zoekt u nog het ultieme kerst- of 
nieuwjaarsgeschenk? 
De druivelaarkalender met een foto van 

Ronseleschool is nog steeds te koop op het 

secretariaat voor de prijs van 8 euro (vanaf 

2 stuks betaalt u maar 7 euro per stuk).  

De opbrengst ervan gaat naar het nieuwe 

afdak van de school van Ronsele.  

 
Dankjewel... 
voor de vele voedselpakke en die jullie 

binnen brachten. Welzijnsschakels bezorgt 

ze aan de Zomergemse gezinnen. 

 
Dankjewel... 
voor de vele reac$es op de oproep naar een 

$jdelijke opvang voor een Zomergems gezin.  

MartinusSprokkel   
Welkom 
Marcel, ° 5 december, zoon van 

juf Marieke (5A) en broer van 

Jérôme (Julesklas) 

 

Proficiat 
Aan Marijke (onderhoud) 

voor het huwelijk van haar 

zoon. 

 

 

Medeleven 
Aan de familie van juf Marleen 

(kinderverzorgster) bij het 

overlijden van haar vader. 

 
 

 

Te noteren data 

Zaterdag 21 december om 19 uur 

winterconcert Zomerzangertjes met 

Harmonie (kerk Beke) 

 

Maandag 23 december  

tot en met zondag 5 januari 

kerstvakan$e 

 

Maandag 6 januari: geen studie 

 

Zaterdag 1 februari om 19 uur: kaas

- en wijnavond georganiseerd door 

het oudercomité 

 

Vrijdag 7 februari om 19 uur: 

Adidaqquiz 

 

Dinsdag 31 maart (VM+NM) 

Woensdag 1 april 

grootouderfeest / ouderfeest voor 

1
ste
, 2

de
 en 3

de
 leerjaar 

Dankjewel en proficiat… 
aan onze Zomerzangertjes voor de 

sfeervolle kerstevoca$e die ze onder 

begeleiding van juf Isabelle en meester Dirk 

en in samenwerking met het personeel van 

WZC Ons Zomerheem brachten voor de 

bewoners van het WZC en de leden van 

Samana.  
 
Pannenkoeken 
Binnenkort maken de leerlingen van het 

5
de
 leerjaar opnieuw reclame voor hun 

overheerlijke pannenkoeken. Met de 

opbrengst halen ze het bedrag voor hun 

ruimteklas in het zesde leerjaar een stukje 

naar beneden. Houd de boekentassenpost 

in de gaten! 

Vrijdag 7 februari: AdIdaQ-quiz  
Op vrijdag 7 februari vindt de 14

de 
edi$e plaats. 

De opbrengst gaat telkens integraal naar het 

sociaal fonds van onze school. Hiermee worden 

aankopen gedaan voor de zorgwerking van 

onze school en worden individuele zorgvragen 

van kinderen uit gezinnen die het financieel 

moeilijk hebben ondersteund. U ontvangt 

binnenkort een uitnodiging.  
 
We wuiven juf Marleen uit 
Op 1 januari 2020 gaat juf Marleen, onze 

kinderverzorgster, met pensioen. We willen 

haar danken voor haar jarenlange inzet voor 

onze school en in het bijzonder voor de 

allerkleinsten. 

Juf Marleen toverde een lach op het gezicht 

van elke peuter. Met groot enthousiasme 

begeleidde ze hen in hun ontwikkeling. 

Regelma$g nam ze, bij ziekte van leerkrachten, 

de klas over. Ook dit deed ze met de grootste 

zorg. 

Juf Marleen was de grote bezieler van de 

pastorale werkgroep. Ze werkte gezamenlijke 

momenten uit op maat van de kleuters. Het 

kerstverhaal uitwerken was één van haar 

toppers. Ook de voetwassing met Pasen kon 

haar bekoren. Ze was en is heel graag gezien bij 

de kleuters en bij de collega’s. We zullen haar 

missen, maar ze fluisterde ons reeds in dat, als 

we geen vervanging vinden, ze bereid is om 

toch nog eens te komen meehelpen. 

We gunnen haar een welverdiende ‘rust’.  
 

Juf Marleen, 

Geniet, dans, schi�er en straal 

Kies er niet eentje, maar doe het allemaal. 

Het ga je goed en  

een GROTE dankjewel   
voor alles wat je deed voor groot en klein. 

Basisschool Sint-Martinus schooljaar 2019-2020 
januari Handen vol hoop 

 

 

 
 

Dat Kerstmis 

nieuwe HOOPHOOPHOOPHOOP    mag geven, 

sterker verlangen naar toekomst  

en meer vertrouwen in een ander, 

hoop die een mens leven doet.  

Dat Kerstmis 

HOOPHOOPHOOPHOOP mag laten 

geboren worden, 

handenvolhandenvolhandenvolhandenvol hoop 

voor het  



Schoolkalender - januari 2020 

Dag Kleuter Onderbouw (1ste, 2de en 3de lj) Bovenbouw (4de, 5de en 6de lj) 

Woensdag 1/01/2020 Nieuwjaar Nieuwjaar Nieuwjaar 

Donderdag 2/01/2020 Kerstvakan$e Kerstvakan$e Kerstvakan$e 

Vrijdag 3/01/2020 Kerstvakan$e Kerstvakan$e Kerstvakan$e 

4/01/2020 + 5/01/2020 Kerstvakan$e Kerstvakan$e Kerstvakan$e 

Maandag 6/01/2020 Welkom nieuwe peuters! 

Driekoningen zingen in het WZC Ons Zomerheem 

  

Dinsdag 7/01/2020    

Woensdag 8/01/2020  VM - 2C: bedrijfsbezoek Larmuseau (Mariakerke)  

Donderdag 9/01/2020  1ste leerjaar: vaccina$e (op school) 

NM - 1C: hoekenwerk met bewoners WZC 

NM - 3B: inclusieproject WZC 

5de leerjaar: vaccina$e (op school) 

12.30 uur: leerlingenraad 

Vrijdag 10/01/2020  NM - 3
de
 leerjaar: STEM-namiddag  

11/01/2020 + 12/01/2020    

Maandag 13/01/2020    

Dinsdag 14/01/2020   VM - 6C: medisch schooltoezicht (in VCLB Eeklo) 

Woensdag 15/01/2020  VM - 2B: bedrijfsbezoek Larmuseau (Mariakerke)  

Donderdag 16/01/2020   VM - 6A en 6B: medisch schooltoezicht (in VCLB Eeklo) 

Vrijdag 17/01/2020  NM - 3
de
 leerjaar: STEM-namiddag  

18/01/2020 + 19/01/2020 Zondag 19 januari om 10.30 uur: kindernevendienst 

(kerk Zomergem) 

Zondag 19 januari om 10.30 uur: kindernevendienst 

(kerk Zomergem) 

Zondag 19 januari om 10.30 uur: kindernevendienst 

(kerk Zomergem) 

Maandag 20/01/2020  NM - 2
de
 leerjaar: STEM-namiddag NM - 4

de
 leerjaar: Tijd van toen 

NM - 5
de
 en 6

de
 leerjaar: toneel (CC Evergem) 

Dinsdag 21/01/2020     

Woensdag 22/01/2020    

Donderdag 23/01/2020   VM+NM - 6
de
 leerjaar: bezoek middenschool SV 

Vrijdag 24/01/2020  Rapport 3 

NM- 3
de
 leerjaar: STEM-namiddag 

Rapport 3 

25/01/2020 + 26/01/2020    

Maandag 27/01/2020  NM - 2
de
 leerjaar: STEM-namiddag  

Dinsdag 28/01/2020   NM - 6
de
 leerjaar: STEM-namiddag 

Woensdag 29/01/2020  VM - 2A: bedrijfsbezoek Larmuseau (Mariakerke)  

Donderdag 30/01/2020 Dreef: Lichtmisviering (kapel)   

Vrijdag 31/01/2020 NM - Ronsele: Lichtmisviering (kerk Ronsele)   

1/02/2020 + 2/02/2020 Zaterdag 1 februari om 19 uur:  kaas- en wijnavond 

georganiseerd door het oudercomité 

Zaterdag 1 februari om 19 uur:  kaas- en wijnavond 

georganiseerd door het oudercomité 

Zaterdag 1 februari om 19 uur:  kaas- en wijnavond 

georganiseerd door het oudercomité 


