
 

 Kalender februari 2019 

 scholen Ingooigem 

  vr 1 1+2+3: Kronkeldidoe (sportactiviteit) 
Julesklas + Rikkiklas: zwemmen 

vr 15 VRIJE DAG 

  za 2    za 16  

  zo 3  zo 17  

  ma 4 1: Imog ma 18 6: VM Bezoek 
Sint-Jan-Berchmanscollege Avelgem 

  di 5 4+5+6: zwemmen 
5: bezoek aan “De Bron” (Harelbeke) 
6: Info CLB ivm studiekeuze 
Geen studie 

  di 19 4+5+6: zwemmen 
5de + 6de lj:VM Toneelvoorstelling 
Bestelling pannenkoeken afgeven. 

  wo 6 1+2+3: bib 
5de + 6de lj:NM  hockeytornooi 

wo 20 1+2+3+4+5+6: NM Fietscross 

  do 7 1+2+3: infoavond bosklas om 20u in GLS 
4+5+6: bib 

do 21  

  vr 8  vr 22  

  za 9  za 23  

zo 10    zo 24  

ma 11 6: NM bezoek Sint-Vincentiusinstituut 
Anzegem 

  ma 25 Rikkiklas: bib 

  di 12 Dikketruiendag 
1+2+3: zwemmen 

  di 26 1+2+3: zwemmen 

wo 13   wo 27 1+2+3: bib 

do 14   do 28 3de kleuter: infoavond overgang naar 
eerste leerjaar (extra brief volgt) 
3de en 4de lj: toneel 
levering pannenkoeken 

 
 

Stagiaires in de klas op dinsdag en donderdag (vanaf 12 februari) 

 
Dit schooljaar zijn er in de vrije basisschool werkplekstudenten. Zij studeren voor kleuterleidster of leerkracht 
lager onderwijs, maar doen dat in een traject met veel praktijkervaring en meer zelfstudie. Vanaf 19 februari 
komt Emma Dewulf bij juf Nancy en Elise Voet bij meester Sam in het 4de leerjaar.  
 
 



 

Nieuwsbrief scholen Ingooigem 

 
Beste ouder(s) 
de kinderen konden al genieten van sneeuwpret! Tijdens de speeltijden werd uitgebreid geravot. De werken 
aan de speelplaatsen gaan verder. Als het weer het toelaat, wordt er verder gewerkt.  
We blikken terug op een mooie opkomst op de voordracht van “Leren leren”: kinderen en ouders luisterden 
geboeid naar de tips en tricks. Dank aan de ouderraad voor dit initiatief en drankje bij de pauze! 
 
Vergeet de vrije dag van 15 februari niet. Het inschrijven in de opvang voor deze dag en de krokusvakantie is 
reeds mogelijk.  
 

Europees project / Zusterband met Pèrèrè 

 
Op niveau van de scholengemeenschap haalden we een Europees project binnen, Erasmus+ genaamd. 
Van 24 februari tot 3 maart volgen de directies de buitenlandse cursus rond assessment in 
Ijsland. 
Tijdens de krokusvakantie volgt er een eerste uitwisseling met de Anzegemse scholen en 
de gemeente Pèrèrè. Voor onze scholen gaan juf Ilse en juf Nancy naar Benin in Afrika. 
De ervaringen van dit bezoek zullen de basis vormen om contacten tussen kinderen uit 
Ingooigem en Pèrèrè tot op de klasvloer te laten voelen.  
 
Karel Demeulemeester is de contactpersoon voor het ganse project voor alle scholen uit 
Anzegem. Hij begeleidt de groepen in Benin en volgt dit verder op. 
 
In de eerste week reist de ICT-coördinator van de gemeente, Andreas Lemarcq, mee om 
uit te zoeken naar hoe we een degelijke communicatie kunnen opstarten tussen de gemeenten en de scholen. 
 

Verkoop van pannenkoeken en ambachtelijke speculaaskoekjes: 

Zoals elk schooljaar verkopen de kinderen van de scholen van Ingooigem 
pannenkoeken. Onze actie werd dit jaar uitgebreid met ambachtelijke speculaaskoekjes. 
 
De winst van deze actie gaat rechtstreeks naar de kinderen:  

- voor de kleuters en bovenbouw( 4,5,6) gaat het bedrag naar de klaswerking en de benodigdheden 
hiervoor. 

- voor de kinderen van de onderbouw (1,2,3) gebruiken we de opbrengst om de bosklasactiviteiten te 
ondersteunen.  

 
De prijs voor een pak pannenkoeken (1 kg) en een doos speculaaskoeken  (500g) is €6.  
 
U kan via de school bestellen. De kinderen brengen het geld en het bestelformulier mee naar school op 
uiterlijk dinsdag 19 februari. U krijgt het bestelformulier terug met een handtekening van de leerkracht.  
Dit geldt als bewijs.  De levering gebeurt op donderdag 28 februari.  
 

Dank voor uw steun! 
 



Bestelformulier afgeven, samen met het geld uiterlijk op dinsdag 19 februari. 

Alles wordt geleverd op donderdag 28 februari. 
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HANDTEKENING VERKOPER HANDTEKENING LEERKRACHT 

  (VOOR ONTVANGST BEDRAG) 


