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

Welkom! 
° 3 maart, Basiel 

zoontje van juf Evelien (zorg 

lagere school) en broertje 

van Arthur (Ronsele), Nelle (2C) en 

Marieke (3A) Van de Steene 
 

° 3 maart, Jonah 

kleinzoon van juf Lucrèce (1C) 

 
Deelneming 
Aan de familie van Fayah 

(2A) en Cléo (4A) Pieters bij 

het overlijden van hun opa. 

 
Te noteren data 
Van maandag 5 april tot en met 

zondag 18 april 

paasvakan1e 
 

Maandag 3 mei 

faculta1eve verlofdag 
 

28 april - 30 april (onder voorbehoud) 

zeeklassen 4
de
 leerjaar 

 

17 mei - 19 mei (onder voorbehoud) 

zeeklassen 5
de
 leerjaar 

 

Donderdag 27 mei (onder voorbehoud) 

meetdag lagere school 
 

Vrijdag 28 mei 

Fietsexamen 6
de
 leerjaar 

In normale omstandigheden organiseren wij in de vastenperiode 2 ac1es, nl. een solidariteitsmaal1jd en een sponsortocht. Hierdoor kunnen wij 

jaarlijks tussen de 4000 en 5000 euro storten aan Broederlijk Delen. Omdat we in september de uitgestelde sponsortocht van vorig jaar deden 

en omdat een solidariteitsmaal1jd niet/moeilijk coronaproof te organiseren is, zijn we op zoek gegaan naar een leuke uitdaging voor de 

kinderen en het personeel. 

Broederlijk Delen viert dit jaar zijn 60
ste
 verjaardag. Daarom dagen we elke klas uit om tegen vrijdag 23 april 2021 (verlengd omwille van de 

vervroegde paasvakan1e) 60 euro te delen met Broederlijk Delen door een simpele ouderwetse inzameling. Kinderen kunnen delen van hun 

zakgeld, kunnen een verdiend centje van een klusje delen,… . De kinderen mogen hun centje mee brengen en aan de juf of meester 

geven.  Ondertussen staat de teller op 889,97 euro! 

Uitdaging Broederlijk Delen: spaar met je klas 60 euro! 

Dankjewel! 

De kinderen van het 4
de

 leerjaar verkochten 607 

koekenpakkeBen en hebben hierdoor een mooie 

kor1ng op hun zeeklas. Na de paasvakan1e wordt 

beslist of de zeeklas voor hen kan doorgaan. 

 

Dankjewel! 

Aan de klassen van de lagere school die 

deelnamen aan de zwerfvuilac1e. Dankzij hun 

inzet ligt de omgeving van onze school er proper 

bij. Nu houden zo! 

 

Nieuwe schoolraad 2021-2025 

Volgende ouders zullen de komende 4 jaar zetelen 

in de schoolraad: Deborah Coulier, Evi De 

Vleeschauwer en Eva Smessaert. 

De leerkrachten worden vertegenwoordigd door 

juf Katrien (1B), Juf Valerie (4A) en juf Marieke. 

De vertegenwoordigers vanuit de gemeenschap 

worden nog aangeduid. 

 

Extra ondersteuning 

Minister Weyts heeE middelen vrij gemaakt om 

extra ondersteuning in te zeBen voor kinderen die 

mogelijks door corona leerachterstand opliepen 

en dit zowel in de kleuterschool als in de lagere 

school. Voor onze school betekent dit 16 extra 

lesuren per week. Deze extra leerkrachten zullen 

in nauw overleg met de klasleerkracht en met de 

zorgleerkrachten bekijken welke kinderen het 

meeste nut hebben van deze ondersteuning. 

Na de paasvakan+e... 

gaat de school normaal terug open. Met 

welke maatregelen we moeten rekening 

houden, weten we momenteel nog niet. 

Daarom vragen we om de eerste week na 

de vakan1e te zorgen voor een volledig 

lunchpakket (incl. drankje). 

Mochten er toch nog wijzigingen zijn, dan 

brengen wij u op de hoogte. 

Dit kan zowel individueel als in kleine groepjes 

gegeven worden. We zullen ons vooral focussen 

op het bijwerken van taal en rekenen.  

 

Gezocht: kinderkledij 

Door de coronacrisis kloppen ook in onze 

gemeente meer gezinnen aan bij Welzijnsschakels 

voor hulp. Momenteel is men vooral op zoek naar 

kledij voor kinderen vanaf 10 jaar. U mag alles 

bezorgen op het Parochiaal secretariaat, 

Dekenijstraat 10 of op school. Alvast bedankt! 

 

Gezocht: begeleiders meetdag lagere school 

donderdag 27 mei: voormiddag + namiddag 

Op deze dag leggen de kinderen verschillende 

proeven af waarbij een vrijwilliger een oogje in het 

zeil houdt. 

 

Gezocht: begeleiders fietsexamen 6
de
 leerjaar 

vrijdag 28 mei: voormiddag 

Op het traject in de bebouwde kom van 

Zomergem leggen onze 6
de
 leerjaren het 

fietsexamen waarbij vrijwilligers hun begeleiden 

en evalueren.  

 

Interesse voor een van beide oproepen?  

Voor meer informa1e of voor het doorgeven van 

uw gegevens kunt u ons bereiken op het 

telefoonnummer 09 372 78 26 of mailen naar  

direc1e.lager@ basisschoolzomergem.be.  

 

Verrijzen is samen 

kleine wonderen doen 

Verrijzen is de grote steen wegrollen  

tussen nacht en dag,  

duisternis en licht,  

tussen wanhoop en hoop,  

angst en durf.  

Verrijzen is bevrijden en ontplooien,  

doen opstaan uit ellende en onmacht.  

Leven brengen  

aan wie ten onder dreigt te gaan.  

Verrijzen is vechten  

tegen al wat mensen klein maakt.  

Iets van jezelf prijsgeven,  

een stukje leven voor anderen  

en samen kleine wonderen  

voor mensen doen. 

 

Zalig Pasen! 



Schoolkalender - april 2021 
Aangezien de coronamaatregelen regelmatig wijzigen, is deze kalender onder voorbehoud. 

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

Donderdag 1/04/2021 WiBe donderdag WiBe donderdag WiBe donderdag 

Vrijdag 2/04/2021 Goede Vrijdag Goede Vrijdag Goede Vrijdag 

3/04/2021 + 4/04/2021 Pasen Pasen Pasen 

Maandag 5/04/2021 Paasmaandag Paasmaandag Paasmaandag 

Dinsdag 6/04/2021 Paasvakan1e Paasvakan1e Paasvakan1e 

Woensdag 7/04/2021 Paasvakan1e Paasvakan1e Paasvakan1e 

Donderdag 8/04/2021 Paasvakan1e Paasvakan1e Paasvakan1e 

Vrijdag 9/04/2021 Paasvakan1e Paasvakan1e  

10/04/2021 + 11/04/2021 Paasvakan1e Paasvakan1e Paasvakan1e 

Maandag 12/04/2021 Paasvakan1e Paasvakan1e Paasvakan1e 

Dinsdag 13/04/2021 Paasvakan1e Paasvakan1e Paasvakan1e 

Woensdag 14/04/2021 Paasvakan1e Paasvakan1e Paasvakan1e 

Donderdag 15/04/2021 Paasvakan1e Paasvakan1e Paasvakan1e 

Vrijdag 16/04/2021 Paasvakan1e Paasvakan1e Paasvakan1e 

17/04/2021 + 18/04/2021    

Maandag 19/04/2021 Welkom nieuwe peuters   

Dinsdag 20/04/2021   4
de
 leerjaar - 19:30 uur: infoavond zeeklas 

5
de
 leerjaar - 19:00 uur: infoavond zeeklas 

Woensdag 21/04/2021    

Donderdag 22/04/2021    

Vrijdag 23/04/2021 Paastocht   

24/04/2021 + 25/04/2021    

Maandag 26/04/2021    

Dinsdag 27/04/2021    

Woensdag 28/04/2021   4
de
 leerjaar: zeeklas 

5C - VM: workshop ‘Leren afval beheren op school’ 

Donderdag 29/04/ 2021   4
de
 leerjaar: zeeklas 

5B - VM: workshop ‘Leren afval beheren op school’ 

5A - NM: workshop ‘Leren afval beheren op school’ 

Vrijdag 30/04/2021   4
de
 leerjaar: zeeklas 


