
Met kriebels in de buik en een grote glimlach 
op het gezicht stapten de kinderen op 
donderdag 1 september over de rode loper 
de schoolpoort terug binnen. Dit schooljaar 
mogen we 557 kinderen verwelkomen: 39 
kleuters in Ronsele, 164 kleuters in de Dreef 
en 354 kinderen in de lagere school.  
 
Place de Saint-Mar n: zaterdag 1 oktober 
Hee  u spullen op de zolder staan die eens 
dringend weg moeten? Willen uw kinderen 
eens graag zelf op een rommelmarkt staan? 
Op zaterdag 1 oktober van 11 tot 17 uur  is 
er op school kinderrommelmarkt 
(1 kraampje = 2 meter en kost 5 euro). Snel 
inschrijven is de boodschap en kan via de 
flyer die u op het kennismakingsmoment 
ontving.  
De ganse middag is er mogelijkheid tot 
aperi ef, een hapje eten en dessert.  
Voor de kinderen is er anima e voorzien.  
De opbrengst wordt gebruikt voor de 
vergroening en vernieuwing van de 
speelplaats 
 
Start oudercomité: dinsdag 27 september 
Door corona lag de werking van het 
oudercomité de voorbije schooljaren s l.  
Hier komt verandering in! Samen met de 
huidige bestuursleden willen we deze 
ouderwerking terug op gang trekken. Maar 
hiervoor zijn extra handen nodig. Daarom 
organiseren we op dinsdag 27 september om 
19:30 uur een informa evergadering.  
Hierop wordt voor alle geïnteresseerde 
ouders geschetst wat een oudercomité doet,   

Basisschool Sint-Martinus schooljaar 2022-2023 
september MartinusSprokkel   

Welkom 
Gen l, °8 juni broertje van 
Jerome (Zonnebloem) en Henri 
(Muizenfeest) Aper 
 

Theodore, °15 juni 
broertje van Raphael (Toverbos) en 
Josephine (1A) Beauprez 
 

Amy, °17 juni,  
zusje van Noélia (‘t Speelkasteel) en 
Nyo (Muizenfeest) Permel  
 

Léon, °14 juli  
kleinkind van juf Heidi (Muizenfeest) 
 

Rémon, °15 juli  
kleinkind van juf Annemie (3C) 
 

Romy, ° 20 juli 
broertje van Noor (Vlindertuin) en 
Joren (1C) De Bouvre  
 

Nox, °22 augustus 
zoontje van juf Charlot Cherlet 
(Toverbos) 
 
 

Oprechte 
deelneming 
Aan de familie van 
Laurence en Arnaud Van 
Loocke bij het overlijden 
van hun oma. 
 
 

Te noteren data 
Zaterdag 1 oktober 
Place de Saint-Mar n 
 

Vrijdag 7 oktober 
pedagogische studiedag 
 
Maandag 10 oktober 
faculta eve verlofdag 

hoe een oudercomité werkt, welke 
ac viteiten een oudercomité kan 
organiseren,… Alle ouders die eraan denken 
om zich te engageren zijn welkom. Na deze 
voorstelling kunt u al uw vragen stellen en 
kunt u zich kandidaat stellen om in het 
oudercomité te stappen. Wij hopen op een 
talrijke opkomst zodat we met een nieuwe 
enthousiaste groep deze werking kunnen 
verderze en. 
  
Dag van de sportclub: woensdag 28 
september 
Op deze dag mogen alle kinderen in hun 
sportou it naar school komen.  
 
Sobere tracta e bij verjaardagen 
Wie iets wil meegeven, kan zorgen voor een 
kleine lekkernij die in één hap in de mond 
kan of kan in overleg met de juf of meester 
iets kopen voor de klas (bv. spel, een 
leesboek).  

Nieuwe juffen 
In de kleuterschool mogen we een aantal 
nieuwe juffen verwelkomen, nl. 

· juf Julie Danneels: 1/5de in Nest en in 
Droomboom. Zij gee  ook aan enkele 
klassen beweging. 

· Juf Emmely De Baets: 1/5de in Ateljee en 
Lieveling (Ronsele) en in Dierenplezier en 
Kakelbont. 

· Juf Elke Lippens: 1/5de in ‘t Speelkasteel en 
Vlindertuin. Zij gee  ook aan enkele 
klassen beweging. 

 

Nieuwe juffen 
Ook in de lagere school verwelkomen we 
een aantal nieuwe collega’s. 
· Juf Eva Pauwels in klas 1C. 
· Juf Annick van de Wijnckel in klas 2A. 
· Juf Silke Vangelderen in klas 6A, zij 

vervangt jdelijk juf Lisa. 
· Juf Evelien Van Hulle staat 1/5de in klas 2C 

en in klas 5A. Verder zal zij de zorgwerking 
ondersteunen. 
 

Kiss and ride 
Vorig schooljaar moesten wij 
noodgedwongen uitwijken naar de 
Chrysantenstraat om na school onze kiss- 
and ride te organiseren. Omdat deze loca e 
heel wat veiliger is t.o.v. de loca e in de 
Dreef, zijn we in overleg gegaan met alle 
betrokken partners. Hierdoor kunnen we dit 
schooljaar de kiss and ride in de 
Chrysantenstraat behouden. Dit zal jaarlijks 
herbekeken worden. 
We vragen aan de ouders om rekening te 
houden met de bewoners zodat de overlast 
voor hen beperkt blij . Zo kunnen onze 
kinderen een stukje veiliger terug naar huis. 
 
Minder verpakking op school 
Zowel in de kleuterschool als in de lagere 
school eten we in de voormiddagspeel jd 
iets gezond (fruit, boterham, yoghurt). In de 
namiddag is er een koekje toegelaten. 
Mogen we vragen om de verpakking thuis te 
sorteren en het koekje dus zonder 
verpakking mee te geven in een 
koekendoosje.  



Schoolkalender - september 2022 
Dag Kleuter Onderbouw (1ste, 2de en 3de lj) Bovenbouw (4de, 5de en 6de lj) 

Donderdag 1/09/2022 Welkom aan iedereen! Welkom aan iedereen! Welkom aan iedereen! 

Vrijdag 2/09/2022    

3/09/2022 + 4/09/2022    

Maandag 5/09/2022 Ronsele: hui artocht tgv. Ronselekermis  4de leerjaar - 19.30 uur: infoavond 

Dinsdag 6/09/2022  1ste leerjaar - 19.30 uur: infoavond  

Woensdag 7/09/2022   6de leerjaar - 19.30 uur: infoavond 

Donderdag 8/09/2022   5de leerjaar - 19.30 uur: infoavond 

Vrijdag 9/09/2022  
14:45 uur: voorstellen jaarthema 

9:00 uur: startviering in de kerk 
14:45 uur: voorstellen jaarthema 

9:00 uur: startviering in de kerk 
14:45 uur: voorstellen jaarthema 

10/09/2022 + 11/09/2022 Zaterdag 10 september - Ronsele:  
werkdag vergroening speelplaats o.l.v. MOS 

  

Maandag 12/09/2022  3de leerjaar - 16.10 uur: start avondstudie 
2de leerjaar - 19.30 uur: infoavond 

16.10 uur: start avondstudie 

Dinsdag 13/09/2022  3de leerjaar - 19.30 uur: infoavond  

Woensdag 14/09/2022  NM: Obstacle Run lagere school (Waarschoot) NM: Obstacle Run lagere school (Waarschoot) 

Donderdag 15/09/2022 Toverbos, Kakelbont, Nest - 19:30 uur: infoavond   

Vrijdag 16/09/2022    

17/09/2022 + 18/09/2022    

Maandag 19/09/2022  Week van de fietsvaardigheden Week van de fietsvaardigheden 

Dinsdag 20/09/2022 Dierenplezier, Muizenfeest, Droomboom  
- 19:30 uur: infoavond 

2de + 3de leerjaar: start niveaulezen  

Woensdag 21/09/2022  VM: onthaal leesouders 6de leerjaar: ruimteklas 

Donderdag 22/09/2022   6de leerjaar: ruimteklas 

Vrijdag 23/09/2022  Start niveaulezen 6de leerjaar: ruimteklas 

24/09/2022 + 25/09/2022    

Maandag 26/09/2022 ‘t Speelkasteel en Vlindertuin: sportvoormiddag   

Dinsdag 27/09/2022 Droomboom en Muizenfeest: sportvoormiddag 
19:30 uur: startvergadering oudercomité 

 
19:30 uur: startvergadering oudercomité 

 
19:30 uur: startvergadering oudercomité 

Woensdag 28/09/2022 Dag van de Sportclub Dag van de Sportclub Dag van de Sportclub 

Donderdag 29/09/2022 Kakelbont, Toverbos en Zonnebloem:  
sportvoormiddag 

  

Vrijdag 30/09/2022    


