
Dank voor uw zeeklas-steun  
De kinderen van het 4

de
 leerjaar verkochten 

824 koekenpakke�en voor hun zeeklas! 

 

Brengen van de kleuters 
Jonge kleuters mogen afgezet worden op de 

kleuterspeelplaats. Neem daarvoor ook 

gerust de !jd die uw kind hiervoor nodig 

hee". Bij de oudste kleuters (kleuters uit 

Nemo, Nest, Pooh en Cezar) vragen we dat 

zij de weg van het hek naar de speelplaats 

alleen afleggen en dat u als ouder afscheid 

neemt aan het hek. Deze kleuters kunnen 

dit reeds en dit is een goede voorbereiding 

op de lagere school.  

Dank voor de medewerking.  

 

Tijdig op school zijn is 
belangrijk! 
De direc!e stelt vast dat sommige kinderen 

dikwijls te laat aankomen op school. Dit is 

onaangenaam voor uw kind want het hee" 

ondertussen een deel van het onthaal of de 

les gemist of de opdrachten niet of 

onvolledig gehoord.  

MartinusSprokkel   
Welkom 
°15 januari, Monn, zoontje van 

juf Pauline (Ronsele) 

 
Medeleven 
 

Aan de familie van Léon Landuyt 

(4B) bij het overlijden van zijn 

opa. 
 

Aan de familie van juf Hanne 

(4C) bij het overlijden van haar 

opa. 
 

Aan de familie van juf Nadine 

(secretariaat) bij het overlijden 

van haar schoonvader. 

 
Te noteren data 
Maandag 3 februari 

faculta!eve verlofdag 
 

Dinsdag 11 februari om 19:30 uur 

infoavond werking kleuterschool 
 

Woensdag 12 februari 

pedagogische studiedag 
 

Zaterdag 15 februari om 20 uur 

Valen!jnsconcert MPEG-band met 

Zomerzangertjes (Ronsele) 
 

Donderdag 20 februari 

geen studie 
 

Maandag 24 februari tot en met 

zondag 1 maart 

krokusvakan!e 
  

Dinsdag 31 maart (VM+NM) 

Woensdag 1 april 

grootouderfeest / ouderfeest voor 

1
ste
, 2

de
 en 3

de
 leerjaar 

De laatste jaren is er binnen onderwijs veel veranderd: 

• Er worden andere accenten gelegd bij het observeren en opvolgen van kinderen. 

• De motorische ontwikkeling van kinderen gaat achteruit. Hierdoor verloopt het schrijven in de lagere school vaak moeilijker. 

• Er is een nieuw doelenkader ontwikkeld (ZILL - staat voor Zin In Leren, Zin In Leven) dat nieuwe accenten en visies brengt. 

 

Als school proberen we daaraan tegemoet te komen, uiteraard vanuit een doordachte visie. In de kleuterschool hebben we hieromtrent de 

voorbije jaren een traject gelopen bijgestaan door ervaren nascholers. De resultaten hiervan sijpelen langzaam de klassen binnen waardoor u 

als ouder de kleuterklas ook ziet veranderen. Dit wekt bij ouders vragen en bezorgdheden op. Daarom stellen we u graag de werking binnen 

onze kleuterschool voor op een infoavond. Uiteraard zal er ook ruimte zijn om uw vragen te stellen.  

Alle ouders van kleuters en andere geïnteresseerden zijn  welkom op 11 februari om 19.30 uur op onze school. 

Infoavond rond de werking van de kleuterschool op 11 februari om 19.30 uur 

We vragen als school dan ook om er als 

ouder op toe te zien dat elk kind !jdig op 

school is, liefst een paar minuutjes voor de 

eerste bel om 8.38 uur.   

Dank voor uw medewerking. 

 

Veiligheid van onze kinderen 
De laatste !jd zien we dat er bij het 

aCaalmoment kinderen op de toestellen of 

afrasteringen op de kleuterspeelplaats 

kruipen. Zo ontstaan er onveilige situa!es 

voor de kinderen. Tijdens dit moment is er 

enkel toezicht van u als ouder.  

Mogen we daarom vragen om dit als ouder 

niet toe te laten?  

Dank voor de medewerking. 

 

Dikketruiendag  
Op dinsdag 11 februari 2020 organiseert het 

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie 

van de Vlaamse overheid voor de zes!ende 

keer Dikketruiendag. Dit jaar is het thema 

‘meer biodiversiteit helpt het klimaat'.  Als 

er te veel planten en dieren uitsterven, dan 

spreken we van een (groot) verlies aan 

biodiversiteit.  Daardoor raakt het klimaat 

helemaal uit balans.  Meer info vind je op 

www.dikketruiendag.be. Die dag draag je 

dus best een dikke trui, want we zullen de 

verwarming een graadje lager ze�en! 

 

Erasmus+ naar Cyprus 
Erasmus+ gee" leerkrachten de kans om 

binnen de Europese Unie op studiereis te 

gaan met als doel om kennis te maken met 

andere onderwijssystemen en ideeën op te 

doen om daarna toe te passen in hun eigen 

klas.  

Dit schooljaar nemen meester Dirk,  

juf Lucrèce (1C), juf Melissa (3B) en 

juf Stéphanie (6C) van 26 januari tot en met 

1 februari in Cyprus deel aan een 

interna!onaal congres rond 

klasmanagement.  

Ze maakten er o.a. kennis met verschillende 

manieren om in een klasomgeving het juiste 

klasklimaat te scheppen dat, o.a. door 

posi!eve rela!es tussen de leraar en de 

leerlingen, voor betere leerresultaten kan 

zorgen.  

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



Schoolkalender - februari 2020 
Dag Kleuter Onderbouw (1ste, 2de en 3de lj) Bovenbouw (4de, 5de en 6de lj) 

1/02/2020 + 2/02/2020 Zondag 3 februari om 10:30 uur: Lichtmisviering en 

kinderwoorddienst (kerk Zomergem) 

Zondag 3 februari om 10:30 uur: Lichtmisviering en 

kinderwoorddienst (kerk Zomergem) 

Zondag 3 februari om 10:30 uur: Lichtmisviering en 

kinderwoorddienst (kerk Zomergem) 

Maandag 3/021/2020 Faculta!eve verlofdag Faculta!eve verlofdag Faculta!eve verlofdag 

Dinsdag 4/02/2020    

Woensdag 5/02/2020   08:40 uur - 4
de
 leerjaar: gezond ontbijt 

Donderdag 6/02/2020  NM - 1
ste
 leerjaar: STEM NM - 4A: boerderijbezoek 

NM - 6
de
 leerjaar: STEM 

Vrijdag 7/02/2020 19:00 uur: Adidaquiz 19:00 uur: Adidaquiz 19:00 uur: Adidaquiz 

8/02/2020 + 9/02/2020    

Maandag 10/02/2020  NM - 2
de
 leerjaar: STEM NM - 4B: boerderijbezoek 

NM - 5
de
 leerjaar: industriemuseum (Gent) 

Dinsdag 11/02/2020 

 Dikketruiendag 

19:30 uur: ouderavond rond werking kleuterschool VM - 1
ste
 + 2

de
 leerjaar: toneel (Evergem) NM - 6

de
 leerjaar: STEM 

Woensdag 12/02/2020 Pedagogische studiedag Pedagogische studiedag Pedagogische studiedag 

Donderdag 13/02/2020  NM - 1
ste
 leerjaar: STEM VM - 4C: boerderijbezoek 

Vrijdag 14/02/2020    

15/02/2020 + 16/02/2020 Zaterdag 15 februari om 20 uur: Valen!jnsconcert 

MPEG-band met Zomerzangertjes (Ronsele) 

Zondag 16 februari om 10.30 uur: kinderneven-

dienst in eucharis!eviering (kerk Zomergem) 

Zaterdag 15 februari om 20 uur: Valen!jnsconcert 

MPEG-band met Zomerzangertjes (Ronsele) 

Zondag 16 februari om 10.30 uur: kindernevendienst 

in eucharis!eviering (kerk Zomergem) 

Zaterdag 15 februari om 20 uur: Valen!jnsconcert 

MPEG-band met Zomerzangertjes (Ronsele) 

Zondag 16 februari om 10.30 uur: kindernevendienst 

in eucharis!eviering (kerk Zomergem) 

Maandag 17/02/2020  NM - 2de leerjaar: Huis van Alijn (Gent)  

Dinsdag 18/02/2020    

Woensdag 19/02/2020    

Donderdag 20/02/2020  

 

 

 

20:00 uur: algemene vergadering oudercomité 

VM - 2
de
 leerjaar: lezing door Pieter Gaudesaboos (bib) 

VM - 3C: inclusieproject WZC 

NM - 1
ste
 leerjaar: STEM 

16:00 uur - 3
de
 leerjaar: geen studie 

20:00 uur: algemene vergadering oudercomité 

 

 

 

16:00 uur: geen studie 

20:00 uur: algemene vergadering oudercomité 

Vrijdag 21/02/2020  NM: voorleesnamiddag  

22/02/2020 + 23/02/2020    

Maandag 24/02/2020 Krokusvakan!e Krokusvakan!e Krokusvakan!e 

Dinsdag 25/02/2020  Krokusvakan!e Krokusvakan!e Krokusvakan!e 

Woensdag 26/02/2020 Krokusvakan!e - Aswoensdag Krokusvakan!e - Aswoensdag Krokusvakan!e - Aswoensdag 

Donderdag 27/02/2020 Krokusvakan!e Krokusvakan!e Krokusvakan!e 

Vrijdag 28/02/2020 Krokusvakan!e Krokusvakan!e Krokusvakan!e 

29/02/2020 + 01/03/2020    


