
Place de Saint-Mar n: zaterdag 1 oktober 
Dankjewel aan de deelnemers van de 
rommelmarkt, aan de bakkers van de lekkere 
taarten en aan alle andere bezoekers voor de 
massale opkomst op de eerste edi e van 
onze Place de Saint-Mar n. Het was voor 
iedereen een aangename en gezellige dag!  
 
Startvergadering ouderraad:  
dinsdag 15 november 
Vanaf dit schooljaar zullen we starten met 
een ouderraad (i.p.v. oudercomité). De 
belangrijkste reden hiervoor is de betere 
bescherming van de leden. Aan de prak sche 
werking (organisa e ac viteiten, 
samenwerking met de school,…) verandert 
er niets. Dit werd uitgelegd op de 
informa evergadering van 27 september ll. 
Op dinsdag 15 november start de effec eve 
werking. Op deze avond staan de interne 
afspraken, aanduiding bestuursleden en de 
toekoms ge planning op de agenda. 
Iedereen zal hiervoor nog een uitnodiging 
ontvangen.  
Alle geïnteresseerde ouders zijn welkom! 
 

Jaarthema: jouw lach maakt mijn dag! 
Dit schooljaar kozen we ‘Jouw lach maakt 
mijn dag!’ als jaarthema. De bedoeling is om 
kinderen duidelijk te maken dat eenvoudige 
dingen zoals een lach jezelf en een ander kan 
gelukkig maken. 
De tekst van het jaarthemalied vind je alvast 
op de website. Binnenkort komt er ook een 
link naar de opname. 
 

Basisschool Sint-Martinus schooljaar 2022-2023 
oktober   Jouw lacht maakt mijn dag!MartinusSprokkel  

Welkom 
Nox, °22 augustus  
zoontje van juf Charlo e (Toverbos) 
 
Lucas, °15 september 
broertje van Bo De Pauw 
(Zonnebloem) 
 
 
 

Oprechte deelneming 
Aan de familie van Jana (1B) en 
Jelena Troncquay (5B) bij het 
overlijden van hun opa. 
 
Aan de familie van 
mevrouw Hilda De Muer - Devos, 
oud-leerkracht kleuterschool. 
 
 
 

Te noteren data 
Vrijdag 7 oktober 
pedagogische studiedag 
 
Maandag 10 oktober 
faculta eve verlofdag 
 
Vrijdag 21 oktober 
dag van de jeugdbeweging 
 
Maandag 31 oktober tot en met 
zondag 6 november 
herfstvakan e 
 
Dinsdag 15 november 
startvergadering ouderraad 
 
Woensdag 23 november 
pedagogische studiedag 

Doorlich ng onderwijsinspec e 
In de week van 17 t.e.m. 21 oktober komt de 
onderwijsinspec e onze school doorlichten. 
Aan de hand van gesprekken met direc e en 
leerkrachten van kleuter en lager, klasbezoeken in 
de kleuterschool en lagere school en 
documentenstudie zullen zij op het einde van de 
week een uitspraak doen over onze 
onderwijskwaliteit. Zij zullen ook gesprekken 
organiseren met enkele ouders en met enkele 
leerlingen van onze school. We duimen alvast 
voor een goed verslag. 
 
Dag van de jeugdbeweging: vrijdag 21 oktober 
Op deze dag ze en we alle jeugdbewegingen in 
de kijker en tonen we aan de buitenwereld welke 
meerwaarde ze bieden. Om onze waardering en 
respect te tonen voor de 250 000 jongeren die 
zich het hele jaar door inze en zodat zovele 
kinderen talloze onvergetelijke momenten 
kunnen beleven, roepen we alle kinderen die lid 
zijn van een jeugdbeweging op om op vrijdag 
21 oktober in hun uniform naar school te komen.  

 
Leerkrachten naar Praag 
In het kader van een Erasmusproject 
vertoeven juf Delfien en juf Cindy in de week 
van 3 oktober in Praag. Samen met andere 
Vlaamse collega’s bezoeken zijn 
verschillende scholen. De bedoeling is om te 
leren hoe men daar omgaat met ICT in de 
kleuterklas en vooral heel veel ervaringen 
mee te brengen. Op de pedagogische 
studiedag in november zullen zij hun 
ervaringen delen met de collega’s van de 
scholengemeenschap. 
   
 

Verbroederingsfeest Sint-Mar nusschool en 
gemeente Zomergem met 18de SQN  
Op donderdag 13 oktober viert onze school, 
samen met de gemeente Zomergem, de 
verbroedering met het 18de SQN van de 
Belgische luchtmacht. Dit jaar is het namelijk 
55 jaar dat onze school en 45 jaar dat de 
gemeente Zomergem verbroederd is met 
deze eenheid van onze Belgische 
strijdkrachten. De militairen zullen die dag 
een programma voorzien voor alle kinderen 
van de lagere school met o.a. 
sportac viteiten en een geleid bezoek aan 
twee helikopters van het type NH-90 
transporthelikopter. De ac viteiten vinden 
plaats op de terreinen rond sportcentrum 
Den Boer. Het leger zal ook voor een gra s 
warme maal jd zorgen voor de kinderen en 
leerkrachten van de lagere school. Het wordt 
vast een onvergetelijke dag. 
 

STEM-ouders gezocht 
We zijn op zoek naar ouders die een 
technisch of wetenschappelijk ge nt beroep 
uitoefenen en daarrond samen iets willen 
doen met een klas in de lagere school. Dit 
kan in samenspraak met de leerkracht van 
de klas op allerlei manieren ingevuld 
worden.  
Wie hierover meer info wil, kan contact 
opnemen met meester Dirk via 
direc e.lager@basisschoolzomergem.be of 
via 09 372 78 26. 



Schoolkalender - oktober 2022 

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

1/10/2022 + 2/10/2022 Zaterdag 1 oktober: schoolfeest Zaterdag 1 oktober: schoolfeest Zaterdag 1 oktober: schoolfeest 

Maandag 3/10/2022 Droomboom, Nest, Toverbos - NM: bosuitstap 
15:00 uur: koffiemoment anderstalige ouders 

 
15:00 uur: koffiemoment anderstalige ouders 

 
15:00 uur: koffiemoment anderstalige ouders 

Dinsdag 4/10/2022 Nest, Muizenfeest - VM: sportvoormiddag   

Woensdag 5/10/2022 Dierententoonstelling door het 4de leerjaar Dierententoonstelling door het 4de leerjaar Dierententoonstelling door het 4de leerjaar 

Donderdag 6/10/2022    

Vrijdag 7/10/2022 Pedagogische studiedag Pedagogische studiedag Pedagogische studiedag 

8/10/2022 + 9/10/2022    

Maandag 10/10/2022 
 Week van het bos 

Faculta eve verlofdag Faculta eve verlofdag Faculta eve verlofdag 

Dinsdag 11/10/2022 Ronsele -VM: sportvoormiddag 3de leerjaar - VM: herfstarrangement Drongengoed  

Woensdag 12/10/2022  1ste leerjaar - VM: Het Leen (Eeklo)  

Donderdag 13/10/2022  VM + NM: verbroederingsfeest VM + NM: verbroederingsfeest 

Vrijdag 14/10/2022   6de leerjaar - VM: filmfes val (Gent) 

15/10/2022 + 16/10/2022    

Maandag 17/10/2022   6A - NM: natuurwandeling 

Dinsdag 18/10/2022   6B - NM: natuurwandeling 

Woensdag 19/10/2022   5de en 6de leerjaar - NM: unihoceky (Lovendegem) 

Donderdag 20/10/2022   6C - VM: natuurwandeling 

Vrijdag 21/10/2022 
 Dag van de jeugdbeweging 

 Rapport 1 Rapport 1 

22/10/2022 + 23/10/2022    

Maandag 24/10/2022  1ste leerjaar - VM: medisch schooltoezicht 12:30 uur: leerlingenraad 

Dinsdag 25/10/2022  3de leerjaar - NM: toneel (CC Evergem) 4de leerjaar - NM: toneel (CC Evergem) 

Woensdag 26/10/2022  1ste en 2de leerjaar - NM: gymland (Waarschoot)  

Donderdag 27/10/2022  2de leerjaar - NM: Lembeekse bossen 4de leerjaar - VM+NM: Het Leen (Eeklo) 

Vrijdag 28/10/2022    

29/10/2022 + 30/10/2022    

Maandag 31/10/2022 Begin herfstvakan e Begin herfstvakan e Begin herfstvakan e 


