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

Hoe gaat het verder na de 

kerstvakan�e?  

Als er geen nieuwe richtlijnen komen, 

starten we na de kerstvakan�e verder 

in code oranje. Dit betekent concreet 

dat er voorlopig bij ons geen nieuwe 

wijzigingen zijn. 

Er zal nog steeds soep aangeboden 

worden bij de boterhammen.  

U kunt hiervoor inschrijven via de 

e-mail die u nog ontvangt of via het 

bericht op onze website. 

 

Gra�s klasfoto 

U ontving de voorbije week de 

inlogkaart voor het bekijken en 

eventueel bestellen van de foto’s van 

uw kind. Als u voor 23 december 

inlogt op de website van de 

schoolfotograaf dan ontvangt u een 

gra�s klasfoto.  

U hoe$ hiervoor niets te bestellen. 

 

Digitale oudercontacten 

Het eerste oudercontact was digitaal. 

Met een paar korte vragen willen we 

graag weten hoe u deze digitale 

oudercontacten hee$ ervaren.  

U kunt deze bevraging invullen via de 

e-mail die u nog ontvangt of via het 

bericht op onze website. 

Tijdens de advent gingen we met de kinderen op weg naar Kerstmis. Door de 

coronamaatregelen konden we niet alle ac�viteiten laten doorgaan zoals we 

dat normaal doen. Toch werd het een hoopvolle periode. 

 

In de kleuterschool kregen de kinderen elke week een opdracht om samen te 

doen in de klas. We sloten de advent met de kleuters af met een lichtjestocht. 

Alle kleuters gingen samen zwaaien met een lichtje rondom het WZC. Op die 

manier brachten ze de bewoners hun warmte en liefde. 

 

Ook  kinderen van de lagere school gingen in de klas op weg naar Kerstmis 

en sloten de voorbije dagen af met een in�em en coronaproof kerstmoment. 

De kinderen van het 5
de

 leerjaar deden een extra inspanning: zij zorgden voor 

een kerstwens voor alle bewoners van het WZC. Samen het de 

Zomerzangertjes gaven zij op 2 loca�es een openluchtkerstconcert. 

De bewoners van het WZC zongen en genoten mee van op  hun balkon of van 

achter het raam. 

 

Met de ganse school verzamelden we voedselpakke1en voor 

Welzijnsschakels. Zij waren heel enthousiast over de vele pakke1en die ze 

mochten inladen en waarmee ze heel wat Zomergemse gezinnen een warm 

kers2eest kunnen bezorgen. 

Een hartelijk dankjewel voor alle binnengebrachte pakke1en! 

 

In september stapten alle kinderen enkele gesponsorde kilometers ten 

voordele van NUV-HOP (Northern Uganda Village Health Outreach Project). Dit 

project brengt o.a. medische tentenkampen tot in de meest afgelegen dorpen 

in Oeganda. Emma Van De Pu1e, oud-leerlinge van onze school, kwam dit in 

maart voorstellen aan de kinderen. Vrijdag 18 december konden wij haar voor 

dit project een cheque overhandigen van 3 226,88 euro. 

Op weg naar Kerstmis…  

we deelden onze kerstvreugde op verschillende manieren...  
Lezen doet ons dromen 
 van samen lachen  
 van samen plezier maken. 

Lezen doet ons verlangen 
 naar een zorgeloos bestaan 
 naar liefdevolle mensen om 
ons heen. 

Lezen doet ons hopen 
 op warme vredige tijden 
 in een nieuw jaar. 

 

We wensen jou veel 
leesmomenten, 
want lezen is  
dromen met je ogen open. 



Schoolkalender - januari 2021 

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

Vrijdag 1/01/2021 Nieuwjaar Nieuwjaar Nieuwjaar 

2/01/2021 + 3/01/2021 Einde kerstvakan�e Einde kerstvakan�e Einde kerstvakan�e 

Maandag 4/01/2021 Welkom nieuwe peuters   

Dinsdag 5/01/2021    

Woensdag 6/01/2021    

Donderdag 7/01/2021    

Vrijdag 8/01/2021    

9/01/2021 + 10/01/2021    

Maandag 11/01/2021    

Dinsdag 12/01/2021  NM - 2de leerjaar: STEM  

Woensdag 13/01/2021    

Donderdag 14/01/2021   12:30 uur: leerlingenraad 

Vrijdag 15/01/2021    

16/01/2021 + 17/01/2021    

Maandag 18/01/2021    

Dinsdag 19/01/2021  NM - 2de leerjaar: STEM  

Woensdag 20/01/2021    

Donderdag 21/01/2021    

Vrijdag 22/01/2021    

23/01/2021 + 24/01/2021    

Maandag 25/01/2021    

Dinsdag 26/01/2021  NM - 2de leerjaar: STEM  

Woensdag 27/01/2021    

Donderdag 28/01/2021    

Vrijdag 29/01/2021  Rapport 3 Rapport 3 

30/01/2021 + 31/01/2021    


