
Als iemand van wie je heel veel gehouden 
hebt, ster , ga je zelf ook een beetje dood. 

Je wordt overspoeld door metershoge golven 
van verdriet. 

En niets of niemand lijkt de pijn in je hart te 
kunnen genezen. 

Tot iemand je bij de hand neemt en je warme 
woorden van vriendschap toefluistert. 

Dan voel je dat lieve mensen eigenlijk nooit 
sterven. 
(E. Roosen) 

Startvergadering ouderwerking:  
dinsdag 15 november 
Door het coronavirus werden, in overleg met 
de direc e, de voorbije 2 schooljaren geen 
ac viteiten georganiseerd door het 
oudercomité. Daar komt nu verandering in! 
Hee  u zin om samen met andere ouders uw 
schouders te ze en onder onze 
ouderwerking? Dan verwachten wij u op 
dinsdag 15 november om 19.30 uur.  

Op deze startvergadering wordt het 
huishoudelijk reglement goedgekeurd, de 
bestuursleden aangeduid en al nagedacht 
over eventuele ac viteiten. U ontvangt via 
e-mail nog een uitnodiging. 

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

Welkom 
Anna, °14 september 
zusje van Emma (Kakelbont) en Alex 
(1B) Vannieuwenhuyse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Te noteren data 
Maandag 31 oktober tot en 
met zondag 6 november 
herfstvakan e 
 
Dinsdag 15 november  
om 19:30 uur 
startvergadering ouderraad 
 
Woensdag 23 november 
pedagogische studiedag 
 
Vrijdag 25 november 
schoolfotograaf 

Helm op - fluo top 
Elk schooljaar besteden we na de 
herfstvakan e extra aandacht aan de 
zichtbaarheid van onze fietsende kinderen. 
Tijdens de wintermaanden is het ’s morgens 
nog donker en is het na school ook vroeger 
donker. Samen met winterse 
weerstoestanden kan dit ervoor zorgen dat 
het voor onze jonge fietsers gevaarlijker is op 
de weg van en naar school dan in andere 
periodes van het schooljaar. We nemen 
daarom met onze school terug deel aan 
‘Helm Op Fluo Top’. Helm Op Fluo Top is een 
verkeersproject waarmee alle Vlaamse 
basisscholen het dragen van fietshelmen en 
fluokledij kunnen aanmoedigen. Alle 
leerlingen kunnen na de herfstvakan e in de 
klas sparen op een digitale s ckerkaart. Door 
met fluohesje en/of  fietshelm naar school te 
komen, kunnen de kinderen digitale s ckers 
verdienen. Aan de volle s ckerkaarten zijn 
steeds mooie beloningen gekoppeld. Zo 
kunnen de leerlingen sparen voor een gra s 
toegang tot ZOO Antwerpen, Planckendael 
en het Serpentarium in Blankenberge. Dit 
project loopt tussen de herfstvakan e en de 
krokusvakan e. Alle ouders krijgen via e-mail 
een brief met de nodige uitleg. Wij denken 
aan de veiligheid van uw kind, u ook?  
 
Kledij en materiaal naamtekenen 
Het schooljaar is amper 2 maanden bezig en 
toch hebben wij al heel wat achtergebleven 
pulls, jassen, brooddozen,… Mogen we met 
aandrang vragen om alle kledij (vergeet de 
mutsen, sjaals, handschoenen,… niet), 
brooddozen en ander materiaal zoveel 
mogelijk te naamtekenen? Zo komen 
verloren voorwerpen sneller terug bij hun 
eigenaar.   

Schoolfotograaf: vrijdag 25 november 
Alle kinderen worden op deze dag zowel 
individueel gefotografeerd als met de klas. 
Voor de start van de school kunt u broers/
zussen samen laten fotograferen. U ontvangt 
hierover binnenkort alle informa e. 
 
Voorleesweek van 19 tot 27 november 
Voorlezen, dat is leesplezier doorgeven aan 
jong en oud. Tijdens de Voorleesweek staat 
het belang én het plezier van voorlezen in de 
kijker. Voorlezen, dat is lezen met je oren. Of 
luisteren met je ogen. Het is avonturen 
beleven met je ogen dicht, en het is met je 
ogen wijd open meekijken in het boek. Het is 
niks van het verhaal missen, hoe groot of 
klein je ook bent, en hoe goed of minder 
goed je zelf leest. Het is één en al oor zijn. 
Deze Voorleesweek staat luisteren centraal. 
Want wie goed luistert, leest meer. Zie ook 
www.voorleesweek.be  

 
Tweedehands (boeken)kast gezocht voor de 
speelplaats 
We zijn op zoek naar een tweedehands kast 
om boeken in te ze en. De kast komt op de 
speelplaats te staan onder het afdak. Indien 
de kast kan gesloten worden dan zou dit 
ideaal zijn. Iedereen die denkt ons hierbij te 
kunnen helpen, kan contact opnemen met 
meester Dirk via 
direc e.lager@basisschoolzomergem.be.  



Schoolkalender - november 2022 

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

Dinsdag 1/11/2022 Allerheiligen Allerheiligen Allerheiligen 

Woensdag 2/11/2022 Allerzielen Allerzielen Allerzielen 

Donderdag 3/11/2022 Herfstvakan e Herfstvakan e Herfstvakan e 

Vrijdag 4/11/2022 Herfstvakan e Herfstvakan e Herfstvakan e 

5/11/2022 + 6/11/2022    

Maandag 7/11/2022 
 Start helm op Fluo top 

Welkom nieuwe peuters 
15:00 uur: ontmoe ngsmoment anderstalige ouders  

 
15:00 uur: ontmoe ngsmoment anderstalige ouders  

 
15:00 uur: ontmoe ngsmoment anderstalige ouders  

Dinsdag 8/11/2022  VM: bezoek WZC  

Woensdag 9/11/2022    

Donderdag 10/11/2022   5A - VM: Keigatbos 
5B - NM: Keigatbos 

Vrijdag 11/11/2022 Wapens lstand Wapens lstand Wapens lstand 

12/11/2022 + 13/11/2022    

Maandag 14/11/2022    

Dinsdag 15/11/2022 19:30 uur: startvergadering ouderraad 19:30 uur: startvergadering ouderraad 19:30 uur: startvergadering ouderraad 

Woensdag 16/11/2022    

Donderdag 17/11/2022  1ste leerjaar - VM: vaccina e 5de leerjaar - VM: vaccina e 

Vrijdag 18/11/2022   5C - NM: Keigatbos 

19/11/2022 + 20/11/2022    

Maandag 21/11/2022    

Dinsdag 22/11/2022    

Woensdag 23/11/2022 Pedagogische studiedag Pedagogische studiedag Pedagogische studiedag 

Donderdag 24/11/2022    

Vrijdag 25/11/2022 Schoolfotograaf Schoolfotograaf Schoolfotograaf 

26/11/2022 + 27/11/2022    

Maandag 28/11/2022    

Dinsdag 29/11/2022   4de leerjaar - VM: Alles met de bal (Nevele) 

Woensdag 30/11/2022  1ste en 2de leerjaar: toneel (CC Evergem)  

Donderdag 1/12/2022    

Vrijdag 2/12/2022   6de leerjaar - VM: STEM-dag PTI (Eeklo) 


