
Schooltoeslag schooljaar 2020-2021 

Zowel voor een kleuter als voor een kind in 

de lagere school kun je schooltoeslag (de 

vroegere studiebeurs) ontvangen.  

Vroeger diende u hiervoor zelf een aanvraag 

in te dienen. Nu hoe� dit niet meer. Als u 

recht hee� op een schooltoeslag, dan wordt 

dit automa"sch betaald via het groeipakket, 

de vroegere kinderbijslag. 

COVID-19-toeslag bij inkomensverlies 

Gezinnen die inkomensverlies hebben door 

de coronacrisis kunnen eenmalig een extra 

ondersteuning krijgen van 120 euro via het 

groeipakket. Meer informa"e, voorwaarden 

en het aanvraagformulier vindt u op 

www.fons.be. De aanvraag dient wel te 

gebeuren voor 31 oktober a.s. 

Werken tegenover de school 

Op de hoek van de Dreef en de Kruisdreef 

zijn momenteel grote werken bezig. De 

aannemer nam zelf het ini"a"ef om in de 

mate van het mogelijke rekening te houden 

Basisschool Sint-Martinus schooljaar 2020-2021 
oktober Lezen is dromen met je ogen openMartinusSprokkel   

Welkom 

Maxim, ° 3 augustus 

broertje van Chloë Heyde (2B) 

Gilles, °28 augustus 

broertje van Noémie Joos (Nemo) 

Emil, °8 september 

broertje van Lize Van Waes 

(Toverbos) 

Julie en Emiel, ° 11 september 

zusje en broertje van 

Thomas  Grillet (Kakelbont) 

Ava, ° 16 september 

dochtertje van juf Sara (beweging 

lagere school) 

 

Medeleven 

Aan de familie van Mayté 

Van den Cruijce (6A)  bij het 

overlijden van haar opa. 

Aan de familie van meester Gerrit 

(oud-collega) bij het overlijden 

van zijn vader. 

Aan de familie van Fleur Dierickx 

(5A) bij het overlijden van haar 

opa. 

 

Te noteren data 
Zondag 4 oktober 

Eerste communie 2
de
 leerjaar 

 

Maandag 5 oktober 

Faculta"eve verlofdag 
 

Zaterdag 31 oktober 

Start herfstvakan"e 

met de schooluren. Als bepaalde werken 

grote hinder zullen veroorzaken, zal de 

school hiervan verwi?gd worden. Wij 

houden u hiervan via e-mail op de hoogte. 

 

Dag van de jeugdbeweging: 

vrijdag 23 oktober 

Wekelijks gaan meer dan 275.000 kinderen 

en jongeren naar hun jeugdbeweging. Ze 

brengen er hun vrije "jd door en maken er 

vrienden voor het leven. Jeugdbewegingen 

bieden een model aan waar je verschillende 

lee�ijdsgroepen doorloopt en je tot slot kan 

inzeAen als leid(st)er. Spel, groep, groei en 

ontplooiing staan centraal! Je doet er heel 

wat ervaring op, die je je hele leven blij� 

meedragen. Op Dag van de Jeugdbeweging 

spelen de acht jeugdbewegingen opnieuw 

samen: Chirojeugd Vlaanderen, FOS Open 

Scou"ng, IJD, Jeugd Rode Kruis, JNM, KLJ, 

KSA en Scouts & Gidsen Vlaanderen.  

Alle kinderen die lid zijn van een 

jeugdbeweging mogen die dag in uniform 

naar school komen! 

Ouderbetrokkenheid zeer hoog  

Ondanks de beperkingen die de 

coronamaatregelen met zich meebrengen, 

mochten we toch 92% van de ouders 

verwelkomen op het kennismakingsmoment 

in augustus en 89% van de ouders kwamen 

naar de infoavond in de klas. Onze school is 

uitermate blij met zo’n grote 

ouderbetrokkenheid! 

 

STEM-ouders gezocht 

We zijn op zoek naar ouders die een 

technisch of wetenschappelijk ge"nt beroep 

uitoefenen en daarrond samen iets willen 

doen met een klas in de lagere school. Dit 

kan in samenspraak met de leerkracht van 

de klas op allerlei manieren ingevuld 

worden. Wie hierover meer info wil of 

interesse hee�, kan contact opnemen met 

meester Dirk via 

direc"e.lager@basisschoolzomergem.be. 

 

Lezen, voorlezen, begrijpend lezen,… Alle vormen van lezen zijn belangrijk voor de taalontwikkeling van een kind.  

Daarom zeAen we dit thema dit schooljaar centraal.  

Op vrijdag 25 september kwam in de kleuterschool mevrouw Boekenworm langs.  

Zij kwam uit een groot boek. Zij houdt van lezen. Zij vindt het superfijn op onze school en beloofde nog eens op bezoek te komen! 

In de lagere school verwoordden de kinderen hun dromen in de startviering. Zij dromen van een fijn schooljaar, een fijne klasgroep, gelijke 

kansen voor iedereen, een coronavrije wereld,… Op de voorstelling van het jaarthema brachten zij hun ervaring met lezen mee. Sommige 

vinden lezen superfijn, andere vinden lezen minder leuk. Dit schooljaar proberen we iedereen de ogen te openen voor de droomwereld die 

lezen kan zijn.  

Op de pedagogische studiedag werd met de leerkrachten ook rond dit thema gewerkt zodat zij nog meer tools hebben om te werken aan 

leesmo"va"e en leesplezier. 

Tradi"egetrouw hebben we ook dit jaar een jaarthemalied, nl. het ‘Leeslied’. U kunt het lied beluisteren op onze website 

www.basisschoolzomergem.be/jaarthema-3/  

Ons jaarthema: ‘Lezen is dromen met je ogen open’ 



Schoolkalender - oktober 2020 

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

Donderdag 1/10/2020 Cezar, Nemo: sportvoormiddag   

Vrijdag 2/10/2020 Rikki, Maja: sportvoormiddag   

3/10/2020 + 4/10/2020  Zondag 4 oktober:  

eerste communie voor kinderen 2
de
 leerjaar 

 

Maandag 5/10/2020 

Dag van de leerkracht 

Faculta"eve verlofdag Faculta"eve verlofdag Faculta"eve verlofdag 

Dinsdag 6/10/2020 Ronsele: sportvoormiddag   

Woensdag 7/10/2020 Pooh, Nest, Toverbos: sportvoormiddag   

Donderdag 8/10/2020   5
de
 leerjaar - NM: STEM 

Vrijdag 9/10/2020   4
de
 leerjaar - VM: Natuurpuntbos (Merendree) 

10/10/2020 + 11/10/2020    

Maandag 12/10/2020    

Dinsdag 13/10/2020    

Woensdag 14/10/2020    

Donderdag 15/10/2020  1
ste
 leerjaar - NM: bezoek aan het Leen (Eeklo) 5

de
 leerjaar - NM: STEM 

Vrijdag 16/10/2020  Rapport 1 

3
de
 leerjaar - NM: STEM 

Rapport 1 

17/10/2020 + 18/10/2020    

Maandag 19/10/2020    

Dinsdag 20/10/2020 

Spring mee voor ADHD! 

  

2
de
 leerjaar - VM: bezoek Fruit-Land 

 

Woensdag 21/10/2020    

Donderdag 22/10/2020   5
de
 leerjaar - NM: STEM 

Vrijdag 23/10/2020 

 Dag van de jeugdbeweging 

 3
de
 leerjaar - NM: STEM  

24/10/2020 + 25/10/2020    

Maandag 26/10/2020    

Dinsdag 27/10/2020 Nieuwe peuters: meespeelnamiddag 2
de
 leerjaar - NM: Lembeekse bossen  

Woensdag 28/10/2020  1
ste
 leerjaar - VM: STEM  

Donderdag 29/10/2020  1
ste
 leerjaar - NM: STEM 12:30 uur: leerlingenraad 1 

Vrijdag 30/10/2020  1
ste
 leerjaar - NM: STEM 

3
de
 leerjaar - NM: STEM 

 

31/10/10 + 1/11/2020 Start herfstvakan"e Start herfstvakan"e Start herfstvakan"e 


