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Nieuwsbrief 29 april 2022

OPENDEURDAG 
Op zaterdag 21/5 

gaat ons 
schoolfeest door.  

LENTEFEEST L1  
Het lentefeest voor 

L1 gaat door op 
zaterdag 14/5. 

SPORTKLASSEN 
Tijdens de week van 

2 mei vertrekt de 
derde graad voor 
een hele week op 

sportklas.JUF AFKE JUF CATHARINE MEESTER KEANU

April, maand van de markt. 
“Misschien is het alleen daarom steeds weer oorlog,  
omdat de een nooit geheel kan gevoelen wat de ander lijdt”  

- Erich Maria Remarque  
Citaat uit het boek “De weg terug”, geschreven in 1931. 

In april voelden we de eerste warme zonnestralen, een voorbode voor de 
maand mei, een maand vol sport, beleving en het schoolfeest van 21 mei 
waar we al een hele tijd naar uitkijken.  

Onze leerlingen van het vierde leerjaar organiseerden tijdens de maand april 
een rommelmarkt voor de hele school en we kregen de gelegenheid om onze 
secretaresse, juf Sarah, in de bloemen te zetten voor haar intensieve werk 
het voorbije schooljaar. 

We mochten ook enkele nieuwe gezichten verwelkomen in ons team:  
Juf Afke die de klas van juf Annelies (K1C) overneemt, juf Catharine die 
zorgtaken opneemt en zal begeleiden tijdens het kleuter turnen, en meester 
Keanu die op maandag sportlessen geeft aan de derde graad van het lager.  
 
We wensen onze nieuwe collega’s veel succes en feliciteren juf Annelies en 
haar man met de zwangerschap van hun derde kindje. 
 
Thomas Desimpelaere 
wnd. Directeur 

Lid van Scholengroep Gent 
Hazenakker 1 | 9050 Gentbrugge 
Tel: 09/210 51 50 – Fax: 09/210 51 59 
e-mail: info@bs-gentbrugge.be 
website: www.bs-gentbrugge.be 

mailto:info@bs-gentbrugge.be
http://www.bs-gentbrugge.be
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Opendeurdag 21/5 - oproep helpende handen 
• Ouders die taarten willen bakken of ouders  

die op de dag zelf willen meehelpen, mogen  
dit laten weten aan Nele of het oudercomité. 
 
nele.vanhooren@gmail.com  
kernoc@bs-gentbrugge.be (oudercomité) 

 

Rommelmarkt L4  
Op maandag 25 april organiseerden de leerlingen  

van het 4de leerjaar een heuse rommelmarkt.  
Per leerjaar konden de andere leerlingen langskomen om tegen heel kleine prijsjes spullen te kopen. 
De totale opbrengst gaat rechtstreeks naar een goed doel om Oekraïense vluchtelingen te steunen.  

Voor onze BBQ hebben we de prijs 
voor kinderen tot 8 jaar (12 euro) 
toegevoegd.  
Wie 17 euro betaalde, zal een 
tegoed ontvangen van 5 euro op 
de drankkaart. 
 
info@bs-gentbrugge.be  

12 € 
BBQ 
Kinderen 
tot 8 jaar

mailto:nele.vanhooren@gmail.com
mailto:kernoc@bs-gentbrugge.be
mailto:info@bs-gentbrugge.be
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19/4 EN 21/4 - K3 CAMPAGNE 
De kleuters van K3 gingen op bezoek in 
Schoolhoeve De Campagne en konden 

spelenderwijs de klusjes op de boerderij 
onder de knie krijgen en de dieren leren 
kennen door doe- en taalspelletjes. Als 

echte speurneuzen haalden ze hun hart op 
aan enkele spannende zoektochten!

MAANDAG 1/4 - HAZENAKKER GOT TALENT (L1 EN L2)
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K0 EN K1 - LENTE ACTIVITEITEN 
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MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG

2 3 4 5 6

Sportklas L5/L6 
 
K3B: Tuin van Kina 

Sportklas L5/L6 
 
K3C: Tuin van Kina 

Sportklas L5/L6 Sportklas L5/L6 Sportklas L5/L6  
 
 
Zwemmen  
L1C, L3A, L2, L4

9 10 11 12 13

Sport tweedaagse 
kleuter   

Infoavond L5 
project dementie

Sport tweedaagse 
kleuter 

Pedagogische 
studiedag

Sport 
tweedaagse lager 

Sport tweedaagse 
lager

16 17 18 19 20

K0B: Tuin van Kina 

K3: Poppentheater 
Pedrolino 

Koffiebar 
Oudercomité

Sportdag TOPS L2            

 
L5 Textiel project

zwemmen  
L1C, L3B, L2, L6 

Optreden schoolkoor 
Speltinckx

23 24 25 26 27

Wendag Facultatieve vrije 
dag

Hemelvaart Brugdag

Mei
2022
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Thomas Desimpelaere 
Wnd. Directeur | BSGO! Gentbrugge 
Email: thomas.desimpelaere@bs-gentbrugge.be 
Website: www.bs-gentbrugge.be 

Kevin Eggermont 
Directeur Coördinator | Scholengroep HORTA 
Email: dico@scholengroep.gent  
Website: www.scholengroep.gent 

Schoolfeest 
Zaterdag 21 mei
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