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KKRROOKKUUSSVVAAKKAANNTTIIEE 

van 20/02/2023 tot 24/02/2023 

PPAAAASSVVAAKKAANNTTIIEE 
van 03/04/2023 tot 14/04/2023 

 

        

GGEEEENN  SSCCHHOOOOLL  
vrijdag 17/03/2023 is er geen school 

 NNiieeuuwwssbbrriieeff  nnrr..  44  

  mmaaaarrtt  --  aapprriill  

22002222--22002233  
 

  

  

  

DDiirreecctteeuurr  aaaann  hheett  wwoooorrdd  
 
 

Beste ouder, 
 

het is vaak een drukte van jewelste aan 
onze schoolpoorten. Elke dag stromen 

450 kinderen binnen en buiten de school. 
Via Zuidstraat en Kleine Kerkstraat komen 

ouders en kinderen te voet naar school. 
Hiertussen proberen auto’s nog te 

manoeuvreren. Dit leidt tot soms heel 
onveilige situaties. 

 
Om deze verkeersstromen te leiden 

mogen we elke ochtend een mobiel bord 
plaatsen om auto’s niet meer door de 

Kleine Kerkstraat te laten rijden. 
In de Zuidstraat staan palen voor de 

blauwe poort. Echter deze palen staan los 
en kunnen gemakkelijk verwijderd worden 

waardoor de Zuidstraat open staat voor 
doorgaand verkeer. 

 
We vragen alle ouders om de 

verkeersregels te respecteren en 
samen te werken aan een veilige 

schoolomgeving! 
 Laat de mobiele borden staan en parkeer 

op een afstand van de schoolpoort. 
Zelf brengen we deze verkeerschaos 

onder de aandacht bij schepen Watteuw 
(verkeer) en schepen Willaert (onderwijs) 

 
Dank voor je medewerking! 

 
 

Suzy Van den Haenaut 

  
  

          

  

  EEvveenn  tteerr  bbeezziinnnniinngg  ……  
 

 

Vastentijd 
 

Neem de tijd om rondom jou te kijken. 
Neem de tijd om te voelen wat je beweegt 

En te voelen wat je kleurt. 
 

Neem de tijd om jezelf te ontmoeten. 
Neem de tijd om je kwetsbaar op te stellen 

En kracht te putten uit je Bron. 
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IInn  ddee  kkiijjkkeerr::  

  
  

 
SOS Syrië – Turkije 
 
We leven mee met de slachtoffers en hun families die getroffen zijn door de aardbeving in Turkije 
en Syrië. We voelen dat onze leerlingen sterk betrokken zijn. We hopen dat jullie familie veilig en 
wel is. We willen iedereen die zich zorgen maakt om familie, vrienden en kennissen een hart onder 
de riem steken. Goede moed! 
 
Heel wat inzamelacties werden opgezet.   
Wie wenst kan ook financieel steunen:  
 
 
Rode Kruis:                    BE93 0000 0065 6667 (vermelding "Aardbeving") 
Syrië-Turkije 12-12        BE19 0000 0000 1212 
 

 
Fluo-wandeling 10/03/2023 
 
Vrijdag 10/03/2023 trekken we onze fluo-hes een laatste keer aan en wandelen we van de school 
naar de Gentbrugse Meersen. Kinderen van de 2de en 3de kleuterklas wandelen tot de Vijvers. 
Ouders die wensen kunnen die dag meestappen. 
Bij terugkeer op school worden de fluo-hesjes opgehaald en 
krijg je de waarborg van € 5 terug. 
De leerlingen krijgen een beloning voor het dragen van fluo  
doorheen de wintermaanden. 
 
Na de vakantie ontvang je een brief waarop ouders  
kunnen intekenen om mee te wandelen. 
  

 
Kindercarnaval 3/03/2023 
 
Eindelijk feest! Op vrijdag 3/03 mogen alle leerlingen verkleed naar school komen.  
De kinderen dragen geen maskers en brengen geen wapens mee. 
In de namiddag is er een carnavalstoet met de kinderen van het 2de  kleuter tot 3de leerjaar. Met 
tromgeroffel, een fanfare en Prins Carnaval trekken we door de straten. 
 
Moedig je ons aan langs de straten? 
We vertrekken om 13.30 uur.  
 
Dit parcours volgen we:  
Zuidstraat - Kleine Kerkstraat  - Willem Blanckestraat - Langestraat –  
Moriaanstraat - Weidestraat - Walstraat - voorbij de Senioren De Vijvers –  
Veldwijkstraat - Moriaanstraat - Langestraat - Willem Blanckestraat –  
Kleine Kerkstraat  
 

Kleur de poster en hang hem aan je raam! 
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Ramadan – vasten van 22/03 tot 20/04 
 
Tijdens de Ramadan gaan velen de uitdaging van het vasten aan. We wensen iedereen alvast 
goede moed in het volhouden en beleven van deze intense periode. 
 
De ramadan valt in een periode dat de dagen langer worden. Het avondeten valt laat en  
’s morgens moet er vroeg opgestaan worden voor het ontbijt. Dit verstoort het slaappatroon en 
maakt het voor kinderen soms moeilijk om vol te houden. 
Indien we merken dat de concentratie en alertheid van je kind vermindert en hinderlijk is voor de 
schoolse prestaties zullen we contact met je opnemen.  
 
Na de krokusvakantie ontvang je een brief waarin we uitdrukkelijk je toestemming vragen indien 
je kind mag vasten tijdens de schooluren. Misschien maak je de keuze dat je kind minder eet of 
enkel in het weekend vast. 
 

 
Schoolfeest 3/06/2023 
 
Op 3/06 organiseren we ons schoolfeest. 
We zijn op zoek naar tombola-prijzen en sponsoring.  
Wie kan ons helpen? 
 
Na de vakantie geven we een brief mee. 
 

  

AAaannmmeellddeenn  eenn  iinnsscchhrriijjvveenn  

  
OOnnzzee  sscchhooooll  hheeeefftt  vvrriijjee  ppllaaaattsseenn  vvoooorr  sscchhoooolljjaaaarr  22002233--22002244..  
Nieuwe ouders kunnen hun kind aanmelden via www.meldjeaan.stad.gent 
 

- Aanmelden kan tussen 28/02/2023 en 23/03/2023 

- Ouders ontvangen een toegangsticket. 

- Met dit toegangsticket kan je vanaf 24/04/2023 tot 15/05/2023 inschrijven op de 
voorkeurschool. 
 

Vanaf 23/05/2023 starten de vrije inschrijvingen. 
 
 

Heb je hulp nodig bij het inschrijven?  
Neem contact op met de school of met de brugfiguren. 

 
 
 

 
 

http://www.meldjeaan.stad.gent/
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Vanuit de schoolraad 
 

Tijdens de vergadering van de schoolraad op 7/02/2023 bespraken ouders, personeel en mensen 
uit de buurt enkele onderwerpen betreffende de school. 
We hadden het over: 

• het aantal kinderen op onze school 

• de verkeerssituatie in de Zuidstraat en Kleine Kerkstraat 

• hoe er kan aangemeld en ingeschreven worden 

• initiatieven om met ouders samen te werken, zoals het koffiemoment 
 
Eén onderwerp lichten we hieruit op: 
 
In november gingen leerlingen van het 4de leerjaar op Vredesklassen naar Ieper.  
Ze werden ondergedompeld in het leven van de 1ste wereldoorlog (WO I) via verhalen, 
museabezoeken en workshops. 
Een intense belevenis en een blijvende herinnering. 
 
 

       
 

 
Leerlingen, leerkrachten en de schoolraad vinden deze meerdaagse uitstap zeer waardevol. Voor 
volgend schooljaar plannen we opnieuw vredesklassen. We vertrekken op 15/11/2023 en komen 
terug op 17/11/2023 
Dat is een meerdaagse van 3 dagen of 1 dag meer dan dit schooljaar. 
 
De ouders en leerlingen van het 3de leerjaar zullen we hierover informeren op vrijdag 24/03/2023. 
Zij krijgen hiervoor nog een uitnodiging. 
 
De schoolraad vraagt om de kosten zo veel mogelijk te drukken en de kans te geven aan alle 
kinderen om mee te kunnen gaan. Hiervoor werken we een spaarplan uit. Verder zoeken we 
sponsoring en is de school bereid om de kosten van de musea te betalen.  
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VVaannuuiitt  ddee  bbrruuggffiigguurreenn  

  
   

FFrruuiitt  oopp  ddoonnddeerrddaagg 

Wij zoeken (groot)ouders die het fruit willen helpen schillen en snijden.  
Telkens op donderdag vanaf 8.20 uur.  
Wees welkom!  

 
 

 

Ontmoetingsmomenten voor de (groot)ouders 

Van harte welkom op onze maandelijkse ontmoetingsmomenten op school!  
We nodigen jullie uit op dinsdag 14/03/2023 voor een Paasontbijt 

vanaf 8.30 uur in de cafetaria. Binnenkomen kan via de blauwe poort.  
Tot dan! 

 

Hulp nodig? Contacteer onze brugfiguren! 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Activiteiten na school 

 
Sportsnacks voor het 1ste leerjaar 

Sportsnacks voor het 1ste leerjaar start op dinsdag 7/03 en gaat door 
iedere dinsdag na school.  
De laatste les is op 9/05. Meer info volgt via een brief in de boekentas.  
 

 

STEM voor het 5de leerjaar 
Vanaf woensdag 8/03 zijn er iedere woensdagnamiddag 
STEM-workshops. De laatste gaat door op woensdag 31/05. 
De leerlingen worden uitgedaagd om een creatief ontwerp te 
maken voor de internenspeelplaats.  
Meer info volgt via een brief in de boekentas. 

 

 

 

 Erika 0470 97 97 10  Rukiye 0471 21 72 08 
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Heb je hulp nodig? 
En weet je niet bij wie je hiervoor terecht kan?  
 
 
Klaske Van Hoecke van OCMW Gent komt hier  
op school om je te helpen de juiste hulp te vinden. 
Je kan haar spreken op school tussen 8u30 en 10u op  
7 maart, 21 maart en 18 april 
of op afspraak via 0474 82 58 36 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

OOpp  ssttaapp  
 

6de leerjaar naar de SETT-beurs! 
 
De SETT-beurs is een beurs voor modern en innovatief leren. 

Het is een interactieve belevingsbeurs met meer dan 100 

exposanten, lezingen en hands-on workshops. De beurs gaat 

door op 1 en 2 maart in Flanders Expo. 

 

5de leerjaar gaat naar de American Games 
 
Op 21 maart gaat het 5de leerjaar naar de American Games in sporthal ‘Ter Wallen’ in 

Merelbeke. Dit wordt georganiseerd door MOEV. Met ‘American Games’ wil MOEV 

op een halve dag zoveel mogelijk kinderen boeien met baseball, American football, 

frisbee, kin-ball…  

Techno- en legoklassen voor het 5de leerjaar 
Op 27/04 gaan de leerlingen van het 5de leerjaar naar Don Bosco.  

In de technoklas ontdekken de leerlingen door zelf aan de slag te gaan  

 hun technische vaardigheden .  

Er komen zoveel mogelijk vakgebieden aan bod: zowel hout, bouw, metaal en elektriciteit. 

De Legoklas richt zich op het bouwen en construeren van machines en voorwerpen uit  

het dagelijkse leven. Deze kunnen via bluetooth geprogrammeerd worden. 

Op vrijdag 28/04 gaan de leerlingen van het 5de leerjaar ook naar Technopolis! 
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KKaalleennddeerr  mmaaaarrtt  22002233  
  

DDaattuumm  AAccttiivviitteeiitt  

Woensdag 1 maart Uitstap 6A: SETT-beurs Flanders Expo 

Donderdag 2 maart Uitstap 6B: SETT-beurs Flanders Expo 

Vrijdag 3 maart Carnaval 

Dinsdag 7 maart 2de leerjaar + 5de leerjaar: zwemmen 

Donderdag 9 maart Oudercontact 6de leerjaar 

 Oudercontact kleuterschool + 6de leerjaar (externe leerlingen) 

Vrijdag 10 maart Oudercontact kleuterschool (interne leerlingen) 

 Fluo wandeling 

 4C: LARF! theater workshop  

 6A: rapsessie 

Dinsdag 14 maart 3de leerjaar + 4de leerjaar: zwemmen 

Vrijdag 17 maart Facultatieve verlofdag - GEEN SCHOOL 

Dinsdag 21 maart 5de leerjaar: American Games 

 2de leerjaar + 6de leerjaar: zwemmen 

Vrijdag 24 maart 1A + 1B: zwemmen 

 4C: LARF! theater workshop  

 6B: rapsessie 

 Ouders van het 3de leerjaar: infomoment vredesklassen  

Dinsdag 28 maart 3de leerjaar + 4de leerjaar: zwemmen 

Vrijdag 31 maart 1C + 1D: zwemmen 
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KKaalleennddeerr  aapprriill  22002233 

  

DDaattuumm  AAccttiivviitteeiitt  

3 april tot en met 14 april PAASVAKANTIE 

Vrijdag 21 april 1A + 1B: zwemmen 

Dinsdag 25 april 3de leerjaar + 4de leerjaar: zwemmen 

Donderdag 27 april Uitstap 5A: Legoklas 

 Uitstap 5B: Technoklas 

Vrijdag 28 april 1C + 1D: zwemmen 

 Uitstap 5A + 5B: Technopolis 

 Rapport 4  

 

 


