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

Welkom! 

°6 april, Rémi 

broertje  van Arthur 

Van Den Troost (Uki) 

 
Te noteren data 

Maandag 3 mei 

Faculta!eve verlofdag 
 

Dinsdag 4 mei om 20 uur 

Donderdag 6 mei om 20 uur 

Infoavond vergroening speelplaats 

(digitaal) 
 

Van donderdag 13 mei t.e.m. 

zondag 16 mei 

Verlengd weekend van  

Onze-Lieve-Heer Hemelvaart 
 

Maandag 24 mei 

Pinkstermaandag  
 

Donderdag 27 mei  

Meetdag lagere school 
 

Dinsdag 27 mei 19.30 uur (digitaal) 

Infoavond overstap 1
ste
 leerjaar 

 

Vrijdag 28 mei 

Fietsexamen 6
de
 leerjaar 

 

Dinsdag 1 juni 19.30 uur (digitaal) 

Infoavond overstap 1
ste

 leerjaar 
 

Woensdag 9 juni 

Pedagogische studiedag  
 

Dinsdag 29 juni 

Proclama!e 6
de
 leerjaar 

 

Heel wat gezinnen en kinderen worden met kanker geconfronteerd. Om kinderen te betrekken bij de ac!e Kom op tegen 

kanker, worden reeds enkele jaren pe2en voor kinderen verkocht. De coole pet op kindermaat kunnen de kinderen naar 

hartenlust pimpen. Je vindt de petpakke2en bij Colruyt, DreamLand, Bio-Planet, OKay, Spar, JBC en Standaard Boekhandel.  

Ze kosten 8 euro. 

Dit jaar werd de a:rap van ‘De Pet op tegen Kanker’ gegeven op 25 april !jdens Kingsize Live op Ketnet.  

Op vrijdag 21 mei wordt Ketnet voor één dag Petnet. Alle kinderen worden opgeroepen om met hun gepimpte pet naar school 

te komen als teken van solidariteit en om een hart onder de riem te steken voor kinderen met kanker. Indien je geen petpakket 

kocht, mag je gerust die dag ook een andere pet opze2en.  

Meer info vind je op www.komoptegenkanker.be/de-pet-op-tegen-kanker. 

‘De Pet op tegen kanker ‘- vrijdag 21 mei 

Hee: u vragen en/of bezorgdheden omtrent 

de klas van uw kind in het komende 

schooljaar, dan kunt u deze in de loop van de 

maand mei telefonisch doorgeven  op het 

nummer 09 372 78 26 of via e-mail bij 

juf Hilde voor de kleuterschool 

direc!e.kleuter@basisschoolzomergem.be of 

bij meester Dirk voor de lagere school 

direc!e.lager@basisschoolzomergem.be. 

De direc!e houdt geen rekening met 

individuele ongegronde wensen, onredelijke 

vragen of wensen doorgegeven via de 

leerkracht. 

  

Draag elke dag je fluohesje van de school! 

Het is verplicht om elke schooldag een 

fluohesje te dragen op weg van en naar school 

om het even op welke manier men naar 

school komt, te voet of met de fiets. Kinderen 

die met de wagen gebracht worden en in- of 

uitstappen op de openbare weg dienen 

eveneens hun fluohesje te dragen. Het hesje is 

tevens verplicht bij elke verplaatsing met de 

klas. Een dikke proficiat voor de vele kinderen 

die elke dag trouw hun fluohesje dragen en 

ook een woord van dank aan alle ouders die 

Dankjewel! 

Om de kinderen te mo!veren hun steentje bij 

te dragen voor Broederlijk Delen. We kunnen 

1564,72 euro storten op hun rekening. 

 

Gevolgen corona op uitstappen 

Jammer genoeg werden dit schooljaar al heel 

wat uitstappen geannuleerd en/of verplaatst 

naar volgend schooljaar. Zo konden de 

kinderen van het 4
de

 leerjaar niet op zeeklas 

(we verschuiven hun zeeklas naar volgend 

schooljaar) en zagen de leerlingen van het 

5
de 

leerjaar hun zeeklas opnieuw in het water 

vallen. In juni kijken de kinderen uit naar hun 

schoolreis. Momenteel bekijken we wat 

mogelijk is en wat eventuele alterna!even 

zijn.  

 

Klasverdeling 

Langzamerhand starten wij met de organisa!e 

van volgend schooljaar. De klasverdeling is 

hierbij een belangrijk item. Er wordt steeds in 

overleg met het schoolteam in het belang van 

elk kind én in het belang van een goede 

schoolorganisa!e gestreefd naar een 

evenwich!ge en doordachte klasverdeling.  

hiervoor extra inspanningen leveren!  

 

Meetdag: donderdag 27 mei 

Elk jaar onderzoeken de kinderen van de 

lagere school hun groei op het vlak van hun 

fysische ontwikkeling. Hiervoor leggen ze elk 

jaar dezelfde eenvoudige oefeningen af.  Zo 

hebben ze op het einde van het 6
de
 leerjaar 

een mooie neerslag van hun ontwikkeling. 

 

Fietsexamen: vrijdag 28 mei 

Tijdens deze proef in de bebouwde kom van 

Zomergem tonen de kinderen van het 

6
de
 leerjaar dat ze klaar zijn om zelfstandig te 

fietsen door Zomergem.  

 

Gezocht: begeleiders 

Wij zijn nog steeds op zoek naar enkele 

helpende handen voor de meetdag en het 

fietsexamen. U kunt zich kandidaat stellen op 

het telefoonnummer 09 372 78 26 of bij 

meester Dirk via e-mail 

direc!e.lager@basisschoolzomergem.be 

Alvast dank aan alle helpers! 



Schoolkalender - mei 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) 

1/05/2021 + 2/05/2021 Zaterdag 1 mei: dag van de arbeid Zaterdag 1 mei: dag van de arbeid Zaterdag 1 mei: dag van de arbeid 

Maandag 3/05/2021 Faculta!eve verlofdag Faculta!eve verlofdag Faculta!eve verlofdag 

Dinsdag 4/05/2021  

20:00 uur: infoavond vergroening speelplaats 

 

20:00 uur: infoavond vergroening speelplaats 

6B - VM: bezoek frui2eler 

20:00 uur: infoavond vergroening speelplaats 

Woensdag 5/05/2021   4C - VM: workshop ‘Afval beheren’ 

Donderdag 6/05/2021 20:00 uur: infoavond vergroening speelplaats 20:00 uur: infoavond vergroening speelplaats 20:00 uur: infoavond vergroening speelplaats 

Vrijdag 7/05/2021  1
ste
 leerjaar - NM: digitale toneelvoorstelling  

8/05/2021 + 9/05/2021    

Maandag 10/05/2021    

Dinsdag 11/05/2021   6
de
 leerjaar: fietscontrole 

Woensdag 12/05/2021  Rapport 5 Rapport 5 

Donderdag 13/05/2021 Onze-Lieve-Heer Hemelvaart Onze-Lieve-Heer Hemelvaart Onze-Lieve-Heer Hemelvaart 

Vrijdag 14/05/2021 Brugdag Brugdag Brugdag 

15/05/2021 + 16/05/2021    

Maandag 17/05/2021 Welkom nieuwe peuters   

Dinsdag 18/05/2021   16:00 uur: typles (nieuwe reeks) 

Woensdag 19/05/2021    

Donderdag 20/05/2021    

Vrijdag 21/05/2021 De Pet op tegen Kanker De Pet op tegen Kanker De Pet op tegen Kanker 

22/05/2021 + 23/05/2021 Zondag 23 mei: Pinksteren Zondag 23 mei: Pinksteren Zondag 23 mei: Pinksteren 

Maandag 24/05/2021 Pinkstermaandag Pinkstermaandag Pinkstermaandag 

Dinsdag 25/05/2021 Week oudercontact 2   

Woensdag 26/05/2021    

Donderdag 27/05/ 2021 3
de
 kleuter - 19:30 uur:  

 infoavond overstap 1ste leerjaar 

VM: meetdag 

 

NM: meetdag 

Vrijdag 28/05/2021   6
de
 leerjaar - VM: fietsexamen 

29/05/2021 + 30/05/2021    

Maandag 31/05/2021   6
de
 leerjaar: medisch schooltoezicht  


