
Het oudercomité werkte in 
stilte verder en treedt nu 
naar voor met enkele initia-
tieven om naar uit te kij-
ken: een familiequiz, ont-
bijtactie. 

De samenstelling van de 
schoolraad wijzigt op 1 
april. We danken Dirk De 
Boeck voor zijn jarenlang 
engagement als lid van de 
lokale gemeenschap. 

We kijken uit naar de lente, 
buiten spelende kinderen, 
vrijheid en ontmoeting.  

 

Steven Verhofstadt 

Directeur 

Beste ouders en kinderen 

We vierden carnaval ‘light’ 
op school en genoten in de 
krokusvakantie van de eer-
ste prille voorjaarswarmte. 
Het goede is veel, we trek-
ken ons op aan kleine, maar 
fijne dingen.  

Onze activiteitenkalender 
oogt nog steeds mager: uit-
stappen kunnen nog steeds 
niet. Ook de veiligheids-
maatregelen houden we nog 
steeds heel strikt aan, met 
als inzet samen veilig de 
paasvakantie bereiken. 

De kerkelijke overheid be-
sliste ondertussen ook om 
de communievieringen uit 
te stellen naar een latere 
datum: de eerste communie 
vindt plaats op een nog na-
der te bepalen datum en de 
plechtige communie schuift 
op naar het najaar ‘21. 

Samen vieren op school zit 
er ook nog steeds niet in: 

gebedsvieringen en andere 
momenten van verbonden-
heid kunnen nog steeds 
niet. Echt gemeenschap 
vormen is zo minder voel-
baar. Het klasgebeuren is 
daarom meer dan ooit be-

langrijk, want in de klas-
bubbel kan, weliswaar vei-
lig, nog veel: samen leren, 
werken en lachen.  

Het 2de trimester eindigt 
met de Goede Week, wat 
een sterke tijd is in het ker-
kelijk jaar. De Kruisweg op 
Goede vrijdag zullen we 
zicht- en voelbaar samen 
beleven. 

We tellen 380 leerlingen op 

1 februari: 134 kleuters en 

246 leerlingen in de lagere 

school. Volgend schooljaar 

opteren we opnieuw voor 7 

kleuterklassen. 

Het goede is veel! 
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“De 2de  

kiss & ride zone 

beantwoordt 
alvast aan de 

verwachtingen.” 

Verkeer 

Gezondheid: gezonde voeding 
en beweging 

Oudercontacten 
De oudercontacten voor 
de kleuterschool vinden 
plaats in de laatste week 
van april.  

 

Het oudercontact van de 
lagere school zal plaats-
vinden voor de paasvakan-
tie en vervangt het ouder-
contact van juni. We opte-
ren voor een vervroegd 
oudercontact zodat we nog 
tijdens het schooljaar bij-
sturingen kunnen doen. In 
juni komen dan enkel se-
lectieve oudercontacten 
aan bod in kader van dr(w)
ingende vragen 
(zittenblijven, heroriënte-

ring, redelijke aanpassin-
gen,…). 

Het oudercontact van het 

6de leerjaar voor de studie-

keuze vindt plaats in de 

week van 8 maart. Hier-

over ontvangen de ouders 

nog een afzonderlijk 

schrijven. 

terham, een gezonde en 

voedingsrijke reep. Hierbij 

hoort water als dorstles-

ser. Suikerrijke tussen-

doortjes zijn niet toegela-

ten en hebben nadelige 

werking op korte 

(concentratie, eetlustrem-

mend) en lange (verkeerde 

Op regelmati-
ge basis zet-
ten we een 
gezondheids-
punt in de 
kijker.  

     Gezonde 

tussendoortjes 

ontdaan van verpakking: 

een stukje fruit, een bo-

voedingsgewoonten aanne-

men) termijn. Geef je kind 

de kans om lekker anders 

te eten en te drinken. 

naschools is het een gewo-

ne parkeerstrook. De zone 

na de verkeersdrempel is 

ook enkel ’s ochtends een 

kiss & ride zone; naschools 

is het een ruimte met een 

tijdelijk parkeerverbod 

(tot 15u45 en op woensdag 

tot 13u). Dit laat toe dat 

externe autobussen vlot 

kunnen parkeren.  

Het proefproject éénrich-

tingsverkeer loopt zeker 

nog tot de paasvakantie. 

De 2de  

kiss & ride zone beant-

woordt alvast aan de ver-

wachtingen voor een vlot-

ter gaan en komen van 

auto’s. De zone vóór de 

verkeersdrempel is enkel 

’s ochtends kiss & ride; 

B e r i c h t e n b l a a d j e  



Personeelsnieuws 
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Juf Valerie, leerkracht 1ste 
leerjaar B, zal tot de paasva-
kantie in ziekteverlof zijn. 
Majella De Vriendt neemt haar 
opdracht over. 

 Juf Kristel, leerkracht 2de 
leerjaar A, is afwezig tot en 
met 5 maart. Celien Van 
Steenberghe neemt haar half-
tijdse opdracht over. 

Juf Hilde (2KZ) werkt vier 
vijfde; op maandag neemt 
Chloë Van Keymeulen 2KZ 
over. 

Sarah Van den Steen leidt 
op maandag 3B en dinsdag 
3A . 

We heten deze nieuwe leer-

krachten, die allen deeltijds 

voor een andere school uit 

onze INIGO-

scholengemeenschap werken 

of deel uitmaken van het lera-

renplatform, welkom. 

 Zondag 14 maart: ont-

bijtactie! 

 

Neem deel aan de quiz, 

steun ons door (een) lek-

ker(e) ontbijtpakket(ten) 

te bestellen  voor een luie 

zondag,… ! 

Volgende vergadering: 

maandag 22 februari ‘21 om 

20u  

Het oudercomité organiseert: 

 Zaterdag 27 februari: 

bouwen van een nieuwe 

wilagenhut 

 Zaterdag 27 februari: 

online familiequiz 

Via Trooper kan je ons ook 

steunen door je aankopen 

te linken: 

 

https://www.trooper.be/

nl/trooperverenigingen/

sintmartinusoudercomite 

Elk trimester van dit 

schooljaar stelt een professio-

nele muzikant een instrument 

voor aan de lagere school: 

deze keer is dat de fagot. Door 

dit aanbod willen we onze 

kinderen warm maken voor 

muziek(instrumenten)! 

Klassemuziek 

Oudercomité 

https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/sintmartinusoudercomite
https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/sintmartinusoudercomite
https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/sintmartinusoudercomite
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Familienieuws: in lief en leed 

Activiteitenkalender 

Veilig op school 

Tijdig op school: De 

bel rinkelt om 8u40; rijen 

worden gevormd en we 

stappen samen naar de 

klas om de dag te starten: 

praktische zaken, onthaal. 

Zorg dat uw kind de start 

niet mist! Om 8u40 sluiten 

we het hek; laatkomers 

melden zich bij de direc-

teur. We willen dat elk 

kind tijdig en veilig 

(handhygiëne) de school 

binnenkomt. Kom wat 

vroeger ‘s ochtends en wat 

later na schooltijd, zo ont-

loop je de verkeersdrukte 

(voor 8.25 en na 15.45).          

De geplande leeruitstap-

pen zijn niet opgenomen 

in de planning. Waar deze 

toch plaatsvinden, zullen 

we dit per klas / leerjaar 

tijdig kenbaar maken. 

de basis van onze school 

en het WZC Avondzon. 

Zuster Marie-Patricia was 

als kleuterleidster verbon-

den aan onze Zeve-

kootschool. We bieden aan 

de zusters van ‘Maria en 

Jozef’ en de familie onze 

oprechte christelijke deel-

neming aan. 

 

Lucas (08/01/’21), broer-

tje van Maximilien Caravan 

(1KB)  Op 9 februari overleed 

Zuster Marie-Patricia uit 

de congregatie van de Zus-

ters van Maria en Jozef. 

De Zusters lagen mee aan 

B e r i c h t e n b l a a d j e  
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ma. 22/02 Instapdag kleuters (geboren t.e.m. 22-08-’18) 

20u: Oudercomité (online) 

woe. 24/02 Pedagogische studiedag – vrijaf voor alle leerlingen 

do. 25/02 Zwemmen 3+1+4L 

vr. 26/02 Klassemuziek 1-6L 

za. 27/02 9u: bouwen  wilgenhut (‘wiglo’) hoofdschool 

Online familiequiz oudercomité 

ma. 01/03 20u: Pedagogische vormingsavond ‘WijTijd’ 

di. 02/03 Kunstkuur 1A+1B+2A 

do. 04/03 Zwemmen 5+2+6L 

do. 11/03 Zwemmen 3+1+4L 

Geen studie 

zo. 14/03 Ontbijtactie oudercomité 

ma. 15/03 Vrijaf (2de lokale verlofdag) 

di. 16/03 Kunstkuur 1A+1B+2B 

20u: Oudercomité 

woe. 17/03 Medisch onderzoek 6A 

do. 18/03 Zwemmen 5+2+6L 

do. 25/03 (vrij) Zwemmen 3+1+4L 

ma. 29/03 Medisch onderzoek 6B 

do. 01/04 (vrij) Zwemmen 5+2+6L 

vr. 02/04 Kruisweg (lager) 

za. 03/04 Begin van de paasvakantie 

Rapport 4 

ma. 19/04 Begin 3de trimester 

Welkom aan alle nieuwe peuters! 

zo. 25/04 Eerste communie   

Zo. 02/05 H. Vormsel verplaatst naar najaar ‘21 


