
 
Beste ouders en kinderen, 

 

Pedagogische studiedag 

 

Woensdag 21 november is er pedagogische studiedag voor het team. 

Die dag steken we ons licht eens op in verschillende andere scholen.  

We wisselen ervaringen uit, doen ideeën op, leren van elkaar. 

De Spiegel is dan gesloten. Het Stibo is wel open. 

Kinderen tot en met het tweede leerjaar kunnen opgevangen worden in het Stibo. 

Hiervoor dien je vooraf in te schrijven. 

 

 
 

Bezoek 

 

Kent u iemand die graag z’n kindje op onze school wil inschrijven? 

Kent u iemand die graag een bezoek aan de school brengt? 

Op onderstaande data geven wij rondleidingen. 

 

 
 

Meer info over inschrijven in een school vind je op volgende sites. 

http://www.lop.be/LOP/default.asp 

https://meldjeaan.gent.be/ 

https://stad.gent/onderwijs-kinderopvang/onderwijs/inschrijvingen-basisonderwijs 

 

http://www.lop.be/LOP/default.asp
https://meldjeaan.gent.be/
https://stad.gent/onderwijs-kinderopvang/onderwijs/inschrijvingen-basisonderwijs


Quiz en fuif 

 

Vrijdag 30 november kunnen quiz talent en dance skills bovengehaald worden! 

Inschrijven kan via fcdespiegel@hotmail.be 

Wil je graag een handje meehelpen, vul je naam dan in op de intekenlijst aan onze ingang. 

Sommige mensen kunnen er niet bij zijn, maar kopen graag steunkaarten. 

De opbrengst van onze activiteiten wordt benut voor de school en de kinderen. 

Het materiaal en de verven voor de klusjesdag werden hiermee gefinancierd. 

Ook werd er onlangs een nieuwe indbindmachine gekocht. 

 

  
 

Dankjewel 

 

Dankjewel feestcomité voor de blijvende inzet. 

Nogmaals bedankt aan de ijverige klussers op de klusdag. 

Bedankt mama Aimy voor de fijne zetel. 

Bedankt aan de ouders die onlangs hielpen de kinderen naar het zwembad te begeleiden. 

Bedankt voor de vele pannenkoeken die werden gebakken voor de projectvoorstelling. 

Bedankt Els voor het mooie fietskunstwerk. 

Dankjewel ouderraad voor de blijvende ondersteuning. 
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Nadine 

 

Op 1 december gaat Nadine met pensioen. 

Na vele jaren deel uit te maken van ons team is dat wel een verandering. 

Iets om naar uit te kijken, maar tegelijkertijd ook een beetje een afscheid. 

Natuurlijk zal zij nog op de Spiegel te zien zijn, maar niet meer achter haar bureau. 

Wie Nadine een fijn pensioen wil toewensen, kan dat deze maand nog doen.  

 
 

Ter info: Fakkeltocht voor de vrede 

 

In 2018 wordt in Gent het einde van de Eerste Wereldoorlog herdacht. Gent organiseert tal 

van activiteiten om vrede onder de aandacht te brengen 

Op 10 november is er een gezellige fakkeltocht, één van de vele activiteiten binnen het 

Vredesjaar en net op de vooravond van Wapenstilstand. 

De fakkeltocht is gericht naar een zeer breed publiek. Voor de deelnemers zijn er fakkels 

voorzien; voor de allerkleinsten lampjes. 

Programma: 

Deelnemers worden verwelkomd om 17u30 aan het Acht Mei plein, ter hoogte van het 

oorlogsmonument. Om 18u, nadat de fakkels zijn ontstoken aan ‘de eeuwige vlam’, start 

de tocht doorheen het stadscentrum. 

Het is een wandeling van +- 2 km. We eindigen onder de stadshal waar alle deelnemers 

getrakteerd worden op warmte en gezelligheid met een hapje en een drankje. 

Inschrijven: deelname is gratis maar inschrijven is verplicht. Inschrijven kan vanaf 10 

oktober via Gentinfo (go.stad.gent/fakkeltocht of 09 210 10 10) 

Start- en einduur: 17u30 (onthaal) - 18u (start fakkeltocht) – 18u45 (voorziene aankomst 

stadshal) – 20u30 (einde) 

Praktisch: Deze activiteit is toegankelijk voor rolstoelgebruikers en buggy’s. Warme kledij 

aanbevolen. 

Het Acht Mei plein is gelegen achter het Koning Albertpark (‘Zuidpark’). Bereikbaar met 

het openbaar vervoer (bus/tram via De Lijn: routeplanner); fietsers raden we aan om de 

fiets aan het eind te stallen (bv. fietsparking Sint-Michiels) en te voet of met openbaar 

vervoer naar vertrekpunt te komen) 

https://stad.gent/vredeshuis/strijd-mee-voor-vrede 

 

Website  

 

Volg je graag de klasblogs? Wil je iets raadplegen op de kalender? 

Bekijk je graag foto’s over onze activiteiten? 

https://scholen.stad.gent/basis/freinetschooldespiegel 

 

https://stad.gent/vredeshuis/strijd-mee-voor-vrede
https://scholen.stad.gent/basis/freinetschooldespiegel


   
 

Vriendelijke groeten 

Het Spiegelteam 


