
In maart bent u welkom op school...  
op donderdag 19 maart voor de 
infoavond ‘Positief opvoeden’ 
Het oudercomité nodigt An Coetsiers uit om ons 

een antwoord te geven op vragen zoals hoe kan 

ik ervoor zorgen dat mijn kinderen meer posi�ef 

gedrag stellen? Hoe zorg ik voor een goede band 

met mijn kinderen? Waar liggen mijn valkuilen in 

het opvoeden? U vindt de flyer in bijlage. 

 
op zondag 22 maart voor ons schoolfeest  
Naar jaarlijkse gewoonte nodigen we u graag uit 

om op school te komen ontbijten. Nadien kunt u 

�jdens de zoektocht in de school ontdekken wat 

u allemaal met handen kunt doen, voelen, 

maken, … Inschrijven kan met de strook die u 

deze week ontving in de boekentas. 

 
op dinsdag 31 maart en woensdag 
1 april: grootouderfeest 1ste, 2de, 
3de leerjaar 
Ondertussen ontving u via e-mail de uitnodiging 

voor het optreden van de kinderen. Denk eraan 

om �jdig uw kaarten te bestellen. 

 
Afscheid meester Ghis 
Meester Ghis gaat op 1 maart 2020 met 

pensioen. Hij zal herinnerd worden als ‘de 

meester van het 1
ste
 leerjaar’. Hij stond dan ook 

het grootste deel van zijn loopbaan in het 

MartinusSprokkel   
Welkom 
° 26 januari, Cézar, kleinzoon van 

juf Annemie (3C) 

 

° 3 februari, Lennert, broer van 

Ma8his (2C), Maité (1C), Alexis (1B), 

Maura (Pooh) en Ziva (Rikki) 

 
Medeleven 
Aan de familie van Vitor (5A), Anna 

(3B ) en Clara (1C) Fonteyne bij het 

overlijden van hun opa. 

 

Aan juf Maria (oud-collega) bij het 

overlijden van haar man. 

 
 

Te noteren data 
Maandag 9 maart - vrijdag 13 maart 

oudercontactweek lagere school 

 

Donderdag 19 maart om 19.30 uur 

infoavond Posi�ef opvoeden 

georganiseerd door het oudercomité 

 

Zondag 22 maart vanaf 8 uur 

schoolfeest met ontbijt 

 

Dinsdag 31 maart (VM+NM) 

Woensdag 1 april 

grootouderfeest / ouderfeest voor 1
ste
, 

2
de
 en 3

de
 leerjaar 

 

Donderdag 2 april 

sponsorfietsparcours lagere school 

 

Vrijdag 3 april 

solidariteitsmaal�jd 

sponsortocht kleuterschool 

Delen gaat over de kern van Broederlijk Delen: we worden veer�g dagen lang uitgenodigd tot her-verdelen en te leven met genoeg. Delen is volgens 

Broederlijk Delen hét antwoord op de problemen die ons momenteel uitdagen. Wij zullen hen steunen met de opbrengst van het solidariteitsmaal op 

vrijdag 3 april. 

Daarnaast zet onze school zich dit jaar �jdens de vastenperiode in het bijzonder in voor een project in Oeganda waaraan oud-leerling van onze school en 

geneeskundestudent Emma Van De Pu8e meewerkt. Na een jarenlange oorlog is het voor de mensen in het Noorden van Oeganda namelijk nog al�jd 

moeilijk om de juiste hulp te krijgen wanneer ze ziek zijn. NUV-HOP (Northern Uganda Village Health Outreach Project) is een project dat iets wil doen 

aan dit probleem. Met medische tentenkampen brengen ze dokters tot in de meest afgelegen dorpen en geven ze ook uitleg over gezondheid en hoe je 

ziektes kan voorkomen. Zo zorgen ze mee voor goede medische hulp voor iedereen. Emma zal op donderdag 5 maart op school komen vertellen aan alle 

kinderen over haar ervaringen en werkzaamheden in Oeganda. De lagere school organiseert voor dit project een ‘fietssponsorparcours’  op donderdag 

2 april (later meer nieuws daarover in een aparte brief). In de kleuterschool sponsoren we het project met de sponsortocht op vrijdag 3 april. We zijn er 

van overtuigd dat alle kinderen zich uitermate zullen inspannen om veel gulle sponsors te vinden om zo de mensen in Noord-Oeganda te steunen!  

Vastencampagne Broederlijk Delen: ‘Delen doet goed ook met het Zuiden’ 

1
ste

 leerjaar. Naast zijn engagement als 

onderwijzer was hij ook steeds gedreven bezig 

met alles wat te maken had met sport en 

beweging op school. Zo was hij één van de 

drijvende krachten achter de ‘meetdagen’, 

organiseerde hij samen met onze oud-leerkracht 

lichamelijke opvoeding, meester Gerrit Van 

Acker, verschillende themadagen rond fietsen en 

ging hij steeds mee zwemmen om de leerkracht 

L.O. een handje toe te steken bij het leren 

zwemmen van de eersteklassers. Naast een 

passie voor sport, is meester Ghis ook een 

fervente quizzer! Hij is een van de drijvende 

krachten achter de AdIdaQ-quiz die onlangs voor 

de 14
de

 keer plaatsvond.  Meester Ghis zal het 

lesgeven en het contact met de kinderen 

ongetwijfeld hard missen.  Nu komt er een 

periode waarin de meester meer �jd kan 

besteden aan zijn hobby’s (o.a. fietsen) en aan 

zijn kleinkinderen. We willen in naam van alle 

kinderen, personeelsleden, direc�e en ouders 

meester Ghis van harte bedanken voor zijn 

jarenlange inzet voor onze school. We wensen 

hem een mooie nieuwe fase toe in zijn leven!  

 
Oudercontacten lagere school 
In de week van 9 maart worden de ouders van de 

lagere school verwacht op het oudercontact.  

Hiervoor kunt u digitaal inschrijven via onze 

website www.basisschoolzomergem.be/

oudercontact-maart-2020/ 

 
Vernieuwing sanitair in de kleuterschool 
Tijdens de krokusvakan�e starten er werken in 

de kleuterschool. Deze werken omva8en de 

volledige herinrich�ng van de huidige toiletzaal 

en het vervangen van de toile8en in de klassen 

(deze blijven wel bruikbaar �jdens de school). De 

werken zullen duren tot eind mei. Om ervoor te 

zorgen dat de kleuters �jdens de speel�jden toch 

gemakkelijk naar het toilet kunnen, zullen de 

jongste kleuters in deze periode op de 

speelplaats van de nieuwbouw spelen. Daar zijn 

aangepaste toile8en.  De werken zullen volledig 

afgesloten worden van de speelplaats en de 

gangen zodat alles veilig kan verlopen. 

 
Nationale pyjamadag: vrijdag 13 maart 
De boodschap is eenvoudig: Kom in pyjama naar 

school en steek met je groepsfoto alle langdurig 

en chronisch zieke kinderen een hart onder de 

riem. Ook belangrijk: met je deelname maak je 

Bednet nog beter bekend, zodat zij nog meer 

zieke kinderen en jongeren kunnen verbinden 

met hun klas. Wij vinden dit een schi8erend 

ini�a�ef. Daarom mogen alle kinderen die dat 

wensen die dag naar school komen in pyjama.  

Pantoffels en knuffels kunnen die dag ook!  

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



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

Maandag 2/03/2020 Welkom nieuwe peuters!  4B - NM: bezoek brandweer 

Dinsdag 3/03/2020    

Woensdag 4/03/2020   4C - VM: bezoek brandweer 

4A + 4B - VM: bezoek bibliotheek jeugdboekenmaand 

Donderdag 5/03/2020  

 

 

 

19:30 uur: schoolraad 

 

NM: voorstelling vastenproject Oeganda 

 

 

19:30 uur schoolraad 

12:30 uur: leerlingenraad 

NM: voorstelling vastenproject Oeganda 

4A - NM: bezoek brandweer 

4C + 6C -NM: bezoek bibliotheek jeugdboekenmaand 

19:30 uur: schoolraad 

Vrijdag 6/03/2020    

7/03/2020 + 8/03/2020  

Zondag 8 maart om 10 uur: OC brunch 

Zaterdag 7 maart om 14 uur: eerste communietocht 

Zondag 8 maart om 10 uur: OC brunch 

 

Zondag 8 maart om 10 uur: OC brunch 

Maandag 09/03/2020  Start oudercontactweek 

3
de
 leerjaar - VM: lezing in de bibliotheek 

Start oudercontactweek 

Dinsdag 10/03/2020    

Woensdag 11/03/2020    

Donderdag 12/03/2020   16:00 uur: typles 1 

Vrijdag 13/03/2020 

 Pyjamadag 

Ronsele - VM: zwemmen Rapport 4 - periode 2 Rapport 4 - periode 2 

5A + 5B- NM: de Voorleesbende 

14/03/2020 + 15/03/2020 Zondag 15 maart om 10.30 uur: kindernevendienst 

�jdens eucharis�eviering (kerk Zomergem) 

Zondag 15 maart om 10.30 uur: kindernevendienst �jdens 

eucharis�eviering (kerk Zomergem) 

Zondag 15 maart om 10.30 uur: kindernevendienst �jdens 

eucharis�eviering (kerk Zomergem) 

Maandag 16/03/2020  2
de
 leerjaar - NM: Tuin van Kina (Gent)  

Dinsdag 17/03/2020    

Woensdag 18/03/2020  VM: themavoormiddag Broederlijk Delen VM: themavoormiddag Broederlijk Delen 

Donderdag 19/03/2020  

 

 

 

19:30 uur: infoavond Posi�ef opvoeden 

Zorgplus - VM: Kangoeroewedstrijd 

 

 

 

19:30 uur infoavond Posi�ef opvoeden 

Zorgplus - VM: Kangoeroewedstrijd 

6A + 6B - NM: bezoek bibliotheek jeugdboekenmaand 

4
de
 leerjaar - NM: bezoek gemeentehuis 

16:00 uur: typles 2 

19:30 uur: infoavond Posi�ef opvoeden  

Vrijdag 20/03/2020 Toneelvoorstelling   

21/03/2020 + 22/03/2020 Zondag 22 maart vanaf 8 uur: schoolfeest Zondag 22 maart vanaf 8 uur: schoolfeest Zondag 22 maart vanaf 8 uur: schoolfeest 

Maandag 23/03/2020    

Dinsdag 24/03/2020     

Woensdag 25/03/2020    

Donderdag 26/03/2020  3B - VM: inclusieproject met bewoners WZC 

3B - NM: bezoek AZ Alma (Eeklo) 

 

16:00 uur: typles 3 

Vrijdag 27/03/2020 Ronsele + Kakelbont + Nest - VM: zwemmen   

28/03/2020 + 29/03/2020    

Maandag 30/03/2020   6de leerjaar - NM: uitreiking Vredesposter 

Dinsdag 31/03/2020  VM + NM: grootouderfeest  


