
 

 
 
Beste ouders en kinderen, 
 
Hier zijn we met het Spiegelnieuws van mei.   
 
Veel leesplezier, 
 
 

Bosklassen, zeeklassen, driedaagse  

 
Met het mooie weer trekken sommige klassen er nog een 
paar dagen tussenuit: 

- Bosklassen voor L3 van 21 t.e.m. 24 mei.  
- Zeeklassen voor de derde kleuterklas op 6 en 7 juni 
- Driedaagse voor L5 van 25 t.e.m. 27 juni  

Alle praktische info zal je via de klasleerkracht krijgen.  
 
 

Ateliers maandagnamiddag 13 mei lagere school 

 
Op maandag 13 mei zijn er terug ateliers in de lagere school, van 13u30 tot 15u. 
Wil je zelf een atelier geven? Dan mag je dit laten weten aan Majella. 
(majella.hugelier@onderwijs.gent.be)  
 
 

Vrije dagen volgend schooljaar 

 
Deze vrije dagen voor het schooljaar 2019-2020 kunnen we jullie alvast meegeven:  
 
Facultatieve vrije dag:  vrijdag 4 oktober 2019 
Herfstvakantie:   van maandag 28 oktober 2019 t/m zondag 3 november 2019 
Wapenstilstand:  maandag 11 november 2019 
Kerstvakantie:   maandag 23 december 2019 t/m zondag 5 januari 2020 
Krokusvakantie:   maandag 24 februari 2020 t/m zondag 1maart 2020 
Paasvakantie:    maandag 6 april 2020 t/m zondag 19 april 2020 
Dag van de Arbeid:   vrijdag 1 mei 2020 
Hemelvaart:     donderdag 21 mei 2020 t/m zondag 24 mei 2020  
Pinkstermaandag:   maandag 1juni 2020 
Facultatieve vrije dag:  dinsdag 2 juni 2020 
 
 
 
  



Staking Stibo 7 mei  

 
Dinsdag 7 mei staakt het stibo. 
Dat betekent dat er geen opvang voor de kleuters is. 
Vanaf 8u kunnen de kinderen opgevangen worden door de juffen. 
Het middagtoezicht gebeurt door de juffen. 
's Avonds zal er toezicht zijn tot 16u. 
Gelieve de kinderen voor 16u af te halen. 
  
In het lager gaat de opvang gewoon door. 
Voor de ganse school is er die dag geen warm eten. 
Graag een lunchpakket voorzien aub. 

 
 

Praatcafé Freinet 

 
De Spiegel is een freinetschool. Maar wie was Célestin Freinet? Hoe 
zag hij het onderwijs? En wat betekent dat voor onze kinderen 
vandaag? Vink hieronder aan als je op 8 mei aanwezig zal zijn om 
antwoorden te krijgen op deze vragen. 
https://doodle.com/poll/mxmk5zgpf5vunvem 
 
 

Boterkoekenloop 

 
Zondag voormiddag is het Boterkoekenloop. Een 25-tal ouders en kinderen van De Spiegel 
zullen hun beste beentje voorzetten. Rond 9u45 spreken we af aan het dienstencentrum. 
 

 10.15 uur: 200 meter voor kleuters 
 10.30 uur: 650 meter  1ste - 3de leerjaar 
 10.45 uur: 1.200 meter  4de - 6de leerjaar 
 11 uur: Boterkoekenloop 5,5 km 
 11.30 uur: Boterkoekenloop 10 km 

 
 
Wie zich nog niet inschreef, kan zich wel nog aanmelden vanaf 9u30 in Sporthal Driebeek, 
Driebeekstraat 22 9050 Gentbrugge. Inschrijven via Famke kan niet meer.  

 
 

Pedagogische studiedag 29 mei 

 
Op 29 mei zitten de juffen nog eens achter de schoolbanken. Voor de 
kinderen is er die dag geen school.  
Er is opvang voorzien door het STIBO voor de kinderen t.e.m. het 
tweede leerjaar. Hiervoor moet je wel op voorhand inschrijven bij het 
STIBO.  
 
 
 
 
 

https://doodle.com/poll/mxmk5zgpf5vunvem


Wist-je-dat? 

 
- De mama van Arjen en Lenka kwam met haar studenten ateliers geven deze 

namiddag.  Zo tof! Dank je wel!  
- De papa van Boris en Mona kwam met enkele collega’s 

een les programmeren geven in de klas van Vicky. Merci! 
- De papa van Diethe-Hélène kwam dramales geven in de 

klas van Majella. Dank je wel! 
- Er kwamen enkele ouders in klas Ruth 

bewegingsactiviteiten doen in het kader van hun project 
over bewegen. Merci! 

- De ouderraad organiseert een praatcafé. Tof! 
- Het Feestcomité is druk bezig met het voorbereiden van 

het Friegelfeest. We zijn benieuwd ....   
- Klas Veerle gaat op 17 mei op uitstap naar De Bourgoyen. 

Ze zoekt nog een extra begeleider. Laat haar weten als je 
graag mee gaat.  

- De kleuterateliers waren erg geslaagd. Dank je wel aan de 
helpers.  
 

 
 
Vriendelijke groeten 
Het Spiegelteam 


