
 

 Kalender september 2018  

 scholen Ingooigem  

za 1  zo 16  

zo 2  ma 17  

ma 3 Eerste schooldag di 18 Pedagogische studiedag: vrije dag voor 
de kinderen 

di 4 1+2+3=zwemmen  wo 19 Dag van de sportsclub 

wo 5  do 20 1 : Tiegembos 
6de leerjaar: info dode hoek 
VBS + GLS: oudercontact: omgekeerd 
10 min gesprek 

do 6  vr 21 Strapdag  

vr 7 8.45u: startviering/boekentaszegening 
voor alle kinderen van het lager 

za 22  

za 8  zo 23  

zo 9  ma 24  

ma 10 3de kleuter: bib  
2de + 3de leerjaar: groote oorlog in 
Tiegembos: picknick is daar voorzien 

di 25 4-5-6: zwemmen 

di 11 kleuters: bezoek aan ‘t klokhuis 
4de, 5de en 6de leerjaar: groote oorlog 
in Tiegembos: picknick is daar 
voorzien 
start studie 

wo 26 Lager: veldloop georganiseerd door de 
gemeente.  

wo 12 1+2+3: Bib do 27  

do 13 bib 4-5-6 vr 28  

vr 14 1: bezoek aan derde kleuterklas za 29 Streuvelstoerke vanaf 13.30 

za 15  zo 30  

 
 
 
 
 
 



 

Nieuwsbrief scholen Ingooigem 

 
Beste ouder(s) en kinderen: welkom in het nieuwe schooljaar, met deze eerste nieuwsbrief wensen we 
iedereen een fantastische start toe! 
 

Vrije dagen  

 
Deze dagen mogen jullie alvast noteren dat er niet naar school moet gegaan worden: 
dinsdag 18 september                           vrijdag 15 februari 
woensdag 28 november                        maandag 29 april 
 

Wie staat in welke klas? 

 
Kleuter 

Julesklas Juf Inge + 
juf Chris 

 Kikkerklas Juf Nancy + 
juf Chris 

Turnen: juf Viviane 

 

1 Juf Sarah 2 Juf Ilse 
juf Sofie 

3 meester Thijs 

4 meester Sam 5 meester Davy 6 juf Eveline + juf Katrien 

zorg 
VBS 

juf Marijke 
juf Katrien  

zorg  
GLS 

juf Sofie 
juf Liesbeth 

godsdienst 
GLS  

juf Sofie 

    zedenleer 
GLS 

juf Sonja 

LO 
VBS 

juf Rosita LO 
VBS 

juf Viviane 
 

LO GLS meester Aeneas 

 
 

Helpende handen? 

 
We zijn op zoek naar nieuwe leden om de ouderraad te vervoegen. 
Zin om mee aan te sluiten? Geef gerust een seintje naar yvegemsoudercomite@gmail.com 
Misschien ziet oma of opa het wel zitten om een leesgroepje te begeleiden op woensdag bij GLS? 
Zijn er mensen die op dinsdagmiddag fruit kunnen snijden voor de kinderen in VBS?  
Of misschien wil u uw hobby wel eens illustreren bij een fijne klasactiviteit? 
Dikke Dank bij voorbaat! 
 
 

Batterijen en dopjes/ verloren voorwerpen 

 
In beide scholen sparen we lege dopjes en lege batterijen: dank om deze mee te sparen! 
GLS:  In de gang is er een bak met verloren voorwerpen: kom er gerust eens in snuisteren. Elke maand zullen 
we onze vondsten aan de poort uitleggen. 
 

mailto:yvegemsoudercomite@gmail.com


Streuvelstoerke zaterdag 29 september vanaf 13.30 aan de gemeenteschool Ingooigem 

 
We nodigen jullie heel graag uit op het tweede Streuvelstoerke, in organisatie van de ouderraad van de 
Yvegemse scholen. 
Kom gerust een toertje lopen en verdien daarvoor een lekker Streuvelsbiertje of een pralientje. 
Meer info op de site, een folder wordt nog bezorgd. 
 
 

Gezonde geest in een gezond lichaam: drinkfles en fruit 

 
We passen ons drankbeleid aan en bieden enkel nog melk aan op de 
school.  We willen het drinken van water stimuleren en vragen daarom om 
een genaamtekende hervulbare fles of beker mee te brengen naar de 
school.  
Tijdens alle voormiddagen willen we fruit of groenten zien als 
tussendoortje.Gelieve dit in een genaamtekend doosje mee te geven.Op 
woensdagvoormiddag krijgen de kinderen een stuk fruit van de ouderraad.  
In de namiddag kan een koek. 
 

Nieuwe methode WERO 

 
We investeerden op beide afdelingen en scholen in een nieuwe WERO 
methode. 
U zal de (wellicht gekende) tijdschriften van Zonnekind, Zonnestraal en 
Zonneland zien als werkschrift van wero. In de klas zullen de lessen WERO 
gevuld worden met deze inhouden.  
De methode is heel digitaal ondersteund en er wordt ook gestimuleerd om 
coöperatief samen te werken.  
We volgen hiertoe met alle leerkrachten een opleiding op onze eerste 
pedagogische studiedag in september.  
We kijken uit naar deze ‘open wereld’ want zo heet de methode.  
Er wordt ook erg ingezet op de actualiteit en eigen inbreng van de leerlingen. 


