
 

                        Kalender januari 2019 

                          scholen Ingooigem 

di 1 Kerstvakantie  wo 16  

wo 2 Kerstvakantie do 17  

do 3 Kerstvakantie vr 18 Wenmoment + inschrijven nieuwe 
peuters.  

vr 4 Kerstvakantie za 19  

za 5 Kerstvakantie zo 20 9.30: Zwijntjeskermis: steun de stand 
van onze ouderraad na de mis 

zo 6 Kerstvakantie 
Driekoningen 

ma 21 Rikkiklas: bib 
6: Bezoek aan college Waregem (NM) 

ma 7 Welkom nieuwe peuters. 
4+5+6: geen studie 

di 22 4+5+6: zwemmen 

di 8 4+5+6: zwemmen wo 23 Kleuterhappening georganiseerd door 
de gemeente Anzegem. 

wo 9 1+2+3: bib  do 24 1: naar Bokkeslot 
4+5+6: geen studie 

do 10 4+5+6: bib  vr 25  

vr 11  za 26  

za 12  zo 27  

zo 13   ma 28  

ma 14 5+6: relationele en seksuele vorming di 29 1+2+3: zwemmen 
5+6: Infoavond “Leren leren” in GLS 
Ingooigem (Brief volgt, start om 
19u) 

di 15 1+2+3:zwemmen 
5:: stage door Lauren Deriemaeker.  

wo 30  

  do 31 Opstart sportsnack 2de kleuter.  
(brief volgt) 

 
 
 
 
 



 

Nieuwsbrief scholen Ingooigem 

 
Stap boordevol vertrouwen in het splinternieuwe jaar 

maak elke dag een tikkeltje bijzonder 
voor iedereen het beste - mooiste wat er is 
en telkens weer een ander prachtig wonder! 

 
Het team van scholen Ingooigem wenst jullie een fijne eindejaarsperiode en een mooi 2019! 

 
 

MOS/NOS 

 
We kregen goed nieuws vanuit de provincie West-Vlaanderen: het NOS-project (natuur op 
school) in de Vrije Basisschool werd begin december goedgekeurd! Dit betekent dat we 
verder aan de slag kunnen en de speelplaats kunnen inrichten. 
Tijdens en kort na de kerstvakantie zal de trein teruggeplaatst worden. De kleine bessen en 
struikjes worden eveneens aangeplant. 
 
Voor GLS zitten we op dinsdag 22 januari om 17u samen: geïnteresseerden zijn van harte 
welkom om mee te denken. 
Na goedkeuring van het nieuwe schepencollege zal alles dan ook ingediend kunnen 
worden. 
 

 

Personeel 

 
Juf Liesbeth (GLS) neemt vanaf 1 januari drie maanden halftijds zorgkrediet op. De taak van zorgcoördinator 
zal zij blijven uitvoeren. Voor de uren klasondersteuning kijken we nog voor vervanging. 
Juf Liesbeth blijft het aanspreekpunt voor de zorgen van uw kind. 
 

 

Eventjes vooruitblikken 

 
De pannenkoekenactie plannen we in de maand februari. De levering volgt op donderdag 21 februari. 
 
Ons schoolfeest zal dit jaar doorgaan op vrijdag 24 mei. Het centrale thema is ‘de groene draad’. Dit kadert 
volledig in de grote plannen van de speelplaatswijzigingen. Noteer deze datum al maar in de agenda. 
 

 


