
 

 
 

 
De tafel van onze pannenkoekenactie is aangekomen! 
Onze peuters en kleuters konden er al aan eten 
donderdagmiddag: dat ging super goed! Zo kunnen we de refter 
ook vlotter ombouwen tot turnzaal. 
Bedankt voor de steun!! 
 
 
 

 
Uit de 20 inzendingen werd deze spreuk het meest gekozen: TOP! Ik val op! 
In totaal lieten  214     personen hun voorkeur weten. 
Dank aan alle inzendingen, stemmers en de oudercomités om ons dan in het nieuw te 
steken! 

 
 

 
In deze corona-tijden hebben we jullie al een aantal mailtjes gestuurd. We hebben 
echter al een aantal meldingen gekregen dat onze schoolmails bij sommigen in de 
SPAM-map terecht komen en zo waarschijnlijk niet iedereen bereiken. 
Bij wie dit het geval is, kan je dit als volgt oplossen: 
Je voegt het mailadres van de school toe aan jouw contactpersonen in je mailbox. 
Dit is gemeenteschool@scholeningooigem.be  
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Nog even herinneren dat de busparking vrijgehouden moet worden.  
Er wordt hiervoor tevens politietoezicht gehouden. 
Dank voor de medewerking. 
 

https://www.vrijclb.be/thema/luizen 
Een handige tip: voorzie uw huisapotheek van luizenshampoo en luizenkam. Als er dan 
luizenalarm is, bent u snel voorzien om op te treden. 
We willen nog meegeven dat het geen zin heeft om het haar te wassen met luizenshampoo 
als er geen luizen gezien zijn. 
 

We merken dat een aantal kinderen soms te laat komt op school. 
We benadrukken dat ze dan niet met ontsmette handen de school betreden, dit is één van 
de belangrijke maatregelen die van kracht blijft om het virus te overwinnen. 
Mogen we de medewerking vragen om de kinderen tijdig te brengen? 
Zo kan de klasstart ook optimaal verlopen. 
 

 
Op 8 maart komt Claudine Bossuyt langs in de klas. 
De leerlingen van het zesde krijgen handige tips en tricks. 
‘s Avonds krijgen de ouders van de klas de kans om aan te 
sluiten in een online sessie. Deze start om 20u en 
duurt een uurtje. 
Dit is een primeur van Claudine, die ze met onze 
school wil uitproberen. 

De ouders zullen daarvoor een link toegestuurd krijgen. 
www.braintools.be 

Dat is het thema van ons LENTEschoolfeestweekend. 
Na de vakantie ontvangt u de flyer, maar we willen al meegeven dat we samen met  
‘in d’Halve Maan’ een lekkere Streuvelscombi zullen aanbieden. 
U kan in dat weekend al aanduiden dat er lekker gesmuld en getoost kan worden met vlees, 
kaas, brood, Streuvelsbiertje, Streuvelstaart, Streuvelspralientjes of een Yvegems 
bruintje. 
In de week van 15 tot 19 maart beleven we met alle kinderen een inleefweek en verkennen 
we het leven van Prutske. Bij uw maaltijd zal u dan kunnen genieten van beeldmateriaal van 
die voorbije week. 
 
En…. op zondag 20 juni… als de langste ZOMERdag ons toelacht… plannen we een 
geanimeerde wandeling op de Streuvelsroute. Als de maatregelen het toestaan zal u dan 
kunnen genieten van food, drinks en animatie door de kinderen. 

 

Busparking 

Luizen 

Stipte aanwezigheid 

Efficiënter en Leuker Leren Leren in het zesde leerjaar 

Prutske in de 4 seizoenen : schoolfeestweekend 20 en 21 maart: in samenwerking met 
YOC! 

Geniet van de vakantie! 
We hopen jullie allen gezond en wel terug te zien op 22/2/2021 
 
P.S.: de schoolvrije dag van maandag 26/4/2021 die na het Vormsel kwam, blijft bestaan.  
Een verlengd weekend lacht u toe :) 
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