
 

          

                                         

 

 

 

 

Een dikke dank u wel aan alle ouders en leerkrachten van de 

Goestedoenders voor alle ingeleverde knuffels. Met hun project 

konden ze 2178,07€  ophalen en de sociale dienst Open Plaats van 

de Brugse poort gelukkig maken! Wij bedanken de Goestedoenders 

voor dit mooie initiatief. 

 

 

Graag zetten we ook enkele ouders in de bloemetjes…. 

 

Agnes en Jimmy (ouders van Alicia, Aemy en Danitcia) 

voor de grote tractor die we kregen. De kleuters zijn er heel blij mee! 

 

Kenny, de papa van Nand om de aarde weg te scheppen tijdens de 

kerstvakantie en het lege gat op te vullen achter de glijbaan in de 

speelheuvel. 
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Onze klas verwelkomt Zakia en Amon. 

In de vakantie zijn er veel kinderen gaan schaatsen en skiën. 

We maakten een skipiste en ijsbaan in de klas.

Deze week startte Mahdi in onze klas. 

 

Twee nieuwe gezichten in de klas. Mohamed Latif startte samen met 
de nieuwe juf  Sophie van de derde graad. 

 

Delphine wil een zeepkistenrace organiseren voor de 
buitenspeeldag in april. Ze gaat er vanaf volgende 
week mee aan de slag gaan. Meer info vind je aan 
ons prikbord.   

De schoolraad kwam vandaag samen. 
Ze gaven een pluim aan de schoolraad. Omdat ze 
het fijn vinden dat ze mee mogen nadenken over de 
school. 
Ze hebben ook een idee en willen nog eens een springkasteeldag 
organiseren op school. 
Vandaag hebben ze al gebeld naar de uitleendienst Gent Feest. 

De volgende stap zullen de financiën zijn. 

Klassen in de 

kijker 
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 Aisha startte terug deze week en neemt het roer 
terug over van Evi. 
Evi staat nu op de Boekenmolen, een school die 
aan ons gekoppeld is. Wie weet zien we ze ook 
nog eens terug bij ons op school.  

    
     

 Mieke haar ziekteverlof is verlengd. 
 

 25 januari organiseren we terug een 
ateliernamiddag.  
Zijn er mensen, ouders, familieleden 
die graag eens een groepje 
(ongeveer een 10-tal kindjes) onder 
hun vleugels nemen om samen iets 
te doen zoals dansen, koken, 
verhalen voorlezen, schaakles geven, 
gezelschapsspelletjes spelen, …  
Je mag Too hier steeds over aanspreken. 
 

 Voor de kerstvakantie staakte onze school. 
Met het hele team brainstormden 
we waarom we staakten en 
maakten we een affiche. Deze 
hangt uit in onze gang.  
 

 Hoe verlopen de inschrijvingen?:  

                  4 tot en met 15 februari 2019 :  
                  broertjes en zusjes van kinderen die al bij ons op  
                  school zitten: kunnen zich inschrijven in de school  
                  zelf. 
 
                  Andere geïnteresseerde ouders: 
                  1 maart 12u ’s middags tot 29 maart 12u ’s  
                  middags : Kan je inschrijven via het  
                  aanmeldingssysteem van de stad gent:  
                  https://meldjeaanbasis.gent.be (dan ben je nog  

Praktische info 

https://de-sterre-spits.email-provider.nl/link/lvstgsxq4c/yqr1z2xaid/uompyhyen9/7gt2wzyvpc/uuh3nvvgcb
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                  niet ingeschreven maar wel aangemeld en wacht  
                  je op het resultaat, welke school er toegewezen  
                  is.) 
 
 
                  ten laatste op 29 april: is het resultaat bekend  
                  aan de scholen en de ouders. 
                  6 tot en met 24 mei : kinderen met ticket  
                  schrijven in op de school zelf. 
                  28 mei 2019: start vrije inschrijvingen op de  
                  school 

 De oudergroep organiseert een winterfeest: 
Dit gaat door in het kokerpark, in de 
ooievaarsstraat, een zijstraat van de 
Drongensesteenweg. 
Alle kinderen van de school zullen daar optreden 
en enkele liedjes zingen. 
Daarna organiseren de ouders een gezellig 
samenzijn met veel lekkers die ze verkopen ten 
voordele van de schoolwerking. 
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OPGELET HET OUDERONTBIJT VAN DE STIBO IS 

GEANNULEERD. 

Dit doordat we momenteel niet over een ruimte beschikken 

waar we het kunnen laten doorgaan. 

De stibo zal nog een andere dag inplannen en jullie hiervan 

op de hoogte brengen. 

Woensdag 16 januari 

Zwemmen voor de oudste kleuters (K2 en K3) 

Maandag 21 januari 

sport around komt tussen de middag met spelmateriaal en 

brengen onze kinderen van het lager helemaal in beweging.  

Doe je kinderen sportkledij aan aub. waarin ze makkelijk 

kunnen bewegen. 

Vrijdag 25 januari 
Ateliernamiddag op school voor alle klassen 
 
Vrijdag 1 februari 
Winterfeest 
 
Vrijdag 8 februari 
FACULTATIEVE VRIJE VERLOFDAG 
 
Maandag 11 februari 

K3 en de eerste graad gaan naar ‘bij de buren’, bij de vieze 
gasten. 
 
Woensdag 13 februari 
restaurant ’t pagadderke 
 
Zondag 24 februari 
Warm samenzijn voor Lennert en het planten van een boom 
voor hem op school. 

Volgende week 


