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

Welkom! 
°27/01/2021, Milas 

broertje van Maura Wille (Uki) 

 

°18/02/2021, Viola 

kleindochter van juf Nadine 

(secretariaat) 

 

°23/02/2021, Esmée 

zusje van Morris en Leon 

Plasschaert (Ronsele) 

 

 
Deelneming 
Aan Conny Speeckaert, 

personeelslid onderhoud en 

middagtoezicht, bij het 

overlijden van haar echtgenoot. 

Hij was tevens de opa van Liore 

(3B) en Naelle (5C) Stock. 

Aan de familie van Emiel (1A) en 

Felien (3B) Geirnaert bij het 

overlijden van hun opa. 

Aan Hugo Backx, klusjesopa en 

leesouder, bij het overlijden van 

zijn echtgenote, Mia Criel, oud-

collega van de school en lid van 

het schoolbestuur. 

Op woensdag 17 februari star;e de Vasten met Aswoensdag. Ook op school besteden we aandacht aan deze voorbereidings<jd 

naar Pasen. In deze periode loopt steeds de vastencampagne van Broederlijk Delen. Zij vieren dit jaar hun 60
ste
 verjaardag met 

de campagne ‘Delen doet goed’. 

Want, hoe zou ons leven er uit zien als we niet delen? Geen kennis delen? Geen  warmte delen? Geen voedsel delen? 

Delen is broodnodig om een menswaardig bestaan te kunnen uitbouwen. 

Met deze campagne willen we de kinderen hiervan bewust maken want delen kan iedereen en kan heel eenvoudig. 

Omwille van de huidige coronamaatregelen zijn er geen gezamenlijke ac<viteiten. De leerkrachten werken dit thema uit in hun 

klas en gaan zo samen op weg naar Pasen. 

Vasten op school - campagne Broederlijk Delen: ‘Delen doet goed’ 

puzzelwedstrijd is een uitdaging voor de 

kinderen van onze zorg+werking. 

Verschillende kinderen van het 2
de
 t.e.m. 

het 6
de
 leerjaar nemen er aan deel.  We 

wensen hen veel succes! 

 

50 jaar jeugdboekenmaand 2021 

Onder de noemer ‘Lezen is een feest!’ 

geven we applaus voor alle auteurs, 

illustratoren, redacteurs, vertalers, 

vormgevers, uitgevers, drukkers, 

boekhandelaren, bibliotheken, scholen, 

juffen en meesters, leesouders, 

recensenten, leesbevorderaars, alle grote 

en kleine lezers, voorlezers en meelezers. 

We zullen hen tussen 1 en 31 maart op 

verschillende manieren in de kijker ze;en. 

Meer info: www.jeugdboekenweek.be 

 

Na!onale pyjamadag - 13 maart 

De bedoeling van de pyjamadag is om 

Bednet beter bekend te maken. 

Opvang op school vanaf 8.05 uur 

Wij merken dat er reeds voor 8.05 uur een 

hele groep kinderen wacht aan het 

hekken. Gelieve ermee rekening te 

houden dat er tot het hekken open gaat 

geen toezicht is van de school. 

 

Onmiddellijk naar huis na school!jd … 

Kinderen zijn op weg van huis naar school  

en omgekeerd verzekerd door de school. 

Zij moeten hiervoor wel binnen een 

redelijke <jd voor/na school de kortste/

veiligste weg nemen.  

We zien en horen dat er soms groepjes 

kinderen na school samen komen op de 

hoek van een straat, op een pleintje enz.. 

Gelieve er rekening mee te houden dat uw 

kind, als het blijI hangen onderweg, niet 

meer verzekerd is door de school.  

 

Kangoeroewedstrijd voor zorg+ 

Deze wereldwijde reken-, denk- en 

Bednet zorgt ervoor dat langdurig zieke 

kinderen verbonden blijven met hun klas, 

de lessen zoveel als mogelijk kunnen 

meevolgen en vooral contact blijven 

hebben met hun klasgenoten.  

Omdat we weten hoe belangrijk het werk 

van Bednet is, roepen we alle kinderen op  

om die dag naar school te komen in 

pyjama. Ze mogen eventueel ook hun 

pantoffels en knuffels meebrengen! 

 

Kwar!ermakers! 

Binnen ons jaarthema ‘Lezen is dromen 

met je ogen open’ willen we werk maken 

van meer gemo<veerde en betere lezers. 

Daarom starten we vanaf maandag 

1 maart met ‘Kwar<ermakers’. Dit project 

zet elke klas er toe aan om elke dag op 

een vast moment 15 minuten extra 

lees<jd  te voorzien. is. We testen dit nu 

uit om er volgend schooljaar defini<ef 

mee van start te gaan.  



Schoolkalender - maart 2021 
Dag Kleuter Onderbouw (1ste, 2de en 3de lj) Bovenbouw (4de, 5de en 6de lj) 

Maandag 1/03/2021  Start jeugdboekenmaand Start jeugdboekenmaand 

NM - 4
de
 leerjaar: STEM 

Dinsdag 2/03/2021    

Woensdag 3/03/2021    

Donderdag 4/03/2021   NM - 4
de
 leerjaar: STEM 

Vrijdag 5/03/2021    

6/03/2021 + 7/03/2021    

Maandag 8/03/2021   NM - 4
de
 leerjaar: STEM 

16:00 uur: typen les 1 

Dinsdag 9/03/2021    

Woensdag 10/03/2021    

Donderdag 11/03/2021    

Vrijdag 12/03/2021 Pyjamadag Pyjamadag Pyjamadag 

13/03/2021 + 14/03/2021    

Maandag 15/03/2021 Dreef - 1ste kleuter: medisch schooltoezicht Week oudercontact  Week oudercontact  

16:00 uur: typen les 2 

Dinsdag 16/03/2021    

Woensdag 17/03/2021 Dreef - 1ste kleuter: medisch schooltoezicht   

Donderdag 18/03/2021   Zorg+ 4
de
, 5

de
, 6

de
 leerjaar: Kangoeroewedstrijd 

12:30 uur: leerlingenraad 

Vrijdag 19/03/2021  Rapport 4 + periode 2 

Zorg+ 2
de
 en 3

de
 leerjaar: Kangoeroewedstrijd 

Rapport 4 + periode 2 

20/03/2021 + 21/03/2021    

Maandag 22/03/2021  Start zwerfvuilac<e Lievegem Start zwerfvuilac<e Lievegem 

16:00 uur: typen les 3 

Dinsdag 23/03/2021 Dreef - 1ste kleuter: medisch schooltoezicht   

Woensdag 24/03/2021    

Donderdag 25/03/2021    

Vrijdag 26/03/2021    

27/03/2021 + 28/03/2021 Zondag 28 maart: begin zomer<jd Zondag 28 maart: begin zomer<jd Zondag 28 maart: begin zomer<jd 

Maandag 29/03/2021   16:00 uur: typen les 4 

Dinsdag 30/03/2021   19:30 uur - 4
de
 leerjaar: infoavond zeeklas 

Woensdag 31/03/2021    


