
Laatste schooldag: dinsdag 30 juni 
We kregen ondertussen van de overheid de beves�ging dat we deze laatste schooldag 

‘s middags mogen beëindigen zoals voorzien. Bij het ophalen van de kinderen moeten 

we uiteraard nog al�jd rekening houden met de social distancing. Daarom is zullen we 

ook op deze dag de einduren spreiden als volgt (de a aalplaatsen blijven gelijk): 

• Kleuterschool Ronsele en Dreef:  om 11.30 uur 

• 1
ste

 leerjaar - uitgang nieuwbouw: om 11.30 uur 

• 2
de

 leerjaar - uitgang nieuwbouw: om 11.45 uur 

• 3
de

 leerjaar - uitgang Kruisdreef: om 11.30 uur 

• 4
de

 leerjaar - uitgang Kruisdreef: om 12.00 uur 

• 5
de

 leerjaar - uitgang Kruisdreef: om 11.45 uur 

• 6
de

 leerjaar - uitgang nieuwbouw: om 12.00 uur 

 

Kennismaking nieuwe juf of meester 

Normaal maken de kinderen van de lagere school op de laatste schooldag kennis met 

hun nieuwe juf of meester. Ook al kan dit nu niet gebeuren zoals in niet-corona�jden, 

toch zullen we zorgen voor een alterna�ef. De juffen en meesters zullen op veilige 

afstand een bezoekje brengen aan de kinderen die volgend schooljaar bij hen in de klas 

zi2en. Omdat de overstap naar het 1
ste

 leerjaar nog net iets specialer is, zullen we met 

de kinderen van de 3
de

 kleuterklas wel een bezoekje brengen aan de (lege) klassen van 

het eerste leerjaar. We blijven ervoor zorgen dat alles veilig kan verlopen. 

 

Proclamatie 6de leerjaar 
Een proclama�e met een show in aanwezigheid van ouders, broers en zussen is met de 

opgelegde coronamaatregelen niet realiseerbaar voor onze school. Toch willen we 

onze zesdejaars niet zomaar laten gaan. Op maandag 29 juni krijgen zij hun 

proclama�e!  

Vanaf 14.30 uur ze2en wij hen in de bloemetjes en kunnen de ouders dit digitaal mee 

volgen. Om 16.30 uur wuiven we hen dan feestelijk uit. We zorgen ervoor dat de 

ouders van deze kinderen dit wel live kunnen meemaken. 

Meer informa�e hierover volgt nog maar noteer alvast deze momenten in uw agenda. 

De ouders die er niet kunnen bij zijn, kunnen achteraf van dit moment genieten. 

 

Gezocht: amateur-fotograaf eerste communieviering  
Onze school is op zoek naar een amateurfotograaf die op vrijwillige basis, samen met 

een andere ervaren ouder-fotograaf, foto's wil nemen op de eerste communieviering 

op zondag 4 oktober om 10.30 uur in de kerk van Zomergem. Kandidaten kunnen een 

mailtje sturen naar meester Dirk via direc�e.lager@basisschoolzomergem.be of bellen 

naar 09 372 78 26. 

CoronaMartinusSprokkel Basisschool Sint-Martinus schooljaar 2019-2020 
19 juni 2020 Handen vol hoop 

Mondmaskers  

Voor maart 2020 was dat iets voor China,  

zeker niet voor ons. 

Ondertussen kunnen we ze zelf naaien, 

weten we hoe ze veilig te gebruiken,  

zien we ze her en der.  

 

Mondmaskers zijn belangrijk 

voor onze veiligheid en voor die van jou. 

Mondmaskers zijn nodig 

als we toch dicht bij elkaar komen. 

 

Op school doen we ons best 

om ze consequent te dragen. 

Als school appreciëren we het 

als jullie ons daarbij ondersteunen. 

 

Dank voor jullie medewerking! 

 

 

 

Welkom 
Jason, °15 mei, broer van 

Lorena Dierieckx Swanckaert 

(Rikkiklas) 

 

Alice, °9 juni 

dochter van juf Lisa (6A) 

 

 
Medeleven 
Aan de familie van Arjuna 

Veldhuizen (6C) bij het 

overlijden van zijn oma. 

 

 

 

 

 

Agenda 

Eerste communie  

1
ste

 leerjaar 

 9 mei 2021 om 10.30 uur 

2
de

 leerjaar 

 4 oktober 2020 om 10.30 uur 

 

H. Vormsel  

1
ste

 middelbaar 

 27 september 2020 om 11 uur 

6
de

 leerjaar 

 16 mei 2021  om 11.00 uur 


