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Nieuwsbrief 31 mei 2022
Mei, een vruchtbare maand.
Het ene is nog mooier dan het andere
De appelboom, de perelaar
En zienderogen staan ze te veranderen
Ik sta erbij en kijk ernaar
Toon Hermans
Mei, de bloeimaand: onze tuinen zien weer groen, de fruitbomen krijgen
toefjes bloesems, overal zien we kleine madeliefjes en meizoentjes, en de
meidoorn staat in bloei.
Mei, een maand met veel feestdagen en dus ook welgekomen vrije tijd.
Een maand met mooi weer met buitenlessen, schoolfeest, sportactiviteiten.
Langs deze weg wil ik iedereen danken die het schoolfeest van 21 mei
mogelijk heeft gemaakt: de leerkrachten, secretariaatsmedewerkers en
zorgcoördinatoren, het keuken- en poetspersoneel, de werkmannen, het
opvang team, de leerlingen en ouders.
Mijn dank gaat ook uit naar het ondersteuningsteam, de CLB medewerkers,
de externe partners en het oudercomité, voor hun inzet tijdens een periode
die niet evident was.
En als kers op de taart mogen we juf Ghizlane, juf Alix en juf Julie feliciteren
met de zwangerschap van hun kindje.

HARTENWERK

Op 22 juni staat de
laatste workshop
gepland voor
L5B in het
industriemuseum.

TWEEDAAGSE

Op 23 en 24 juni
gaat de
tweedaagse door
voor de 2de graad.

Thomas Desimpelaere
wnd. Directeur

PROCLAMATIE

We zwaaien onze
laatstejaars uit op
dinsdag 28 juni.

JUF GHIZLANE

JUF ALIX

JUF JULIE
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Infoavond Cyberpesten op 16/6 vanaf 19u
Zoals u recent vernomen heeft in de actualiteit, maken veel Vlaamse kinderen op hun 9 of 10
jaar al een account op sociale media aan, hoewel dat eigenlijk pas vanaf 13 mag.
Hoe ga je als ouder het beste om met een kind dat hunkert naar sociale media?
In samenwerking met de lokale politie Gent organiseren we de infosessie ‘Kinderen/tieners in
Cyberland’ waar inspecteur Sven Van Eenaeme meer zal vertellen over de risico’s en over de
preventieve maatregelen die je hiervoor kan nemen.
Inschrijven voor deze gratis infoavond op donderdag 16 juni (vanaf 19u) kan via mail.
info@bs-gentbrugge.be

Lentefeest L1 - 14/5
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TOPS - SPORTDAG L2
Op woensdag 18 mei 2022 nodigden de
zesdejaars van de Topsportschool Gent de
kinderen van L2 uit voor de Olympische
Spelen sportdag. Tijdens de sportdag
werden de kinderen verdeeld in
verschillende landen en namen ze deel aan
een doorschuifsysteem met heel wat
variatie.

HANDWERK - HARTENWERK, INTERGENERATIONEEL PROJECT ROND DEMENTIE
In Gent wonen zo’n 4600 mensen met dementie en dit aantal zal alleen maar stijgen. Met heel wat partners
bouwt men aan een dementievriendelijke stad waar iedereen voluit kan deelnemen.
In het Inloophuis Dementie kan iedereen terecht voor een luisterend oor en organiseren we activiteiten.
Via het wijkoverleg in Gentbrugge hebben we met onze school, Woonzorgcentrum Weverbos, Appelsien
en Ananas (voor het creatieve luik) en Brede School Gentbrugge een project uitgewerkt met
kinderen en mensen met dementie.
Op 18 mei vond een eerste viltworkshop plaats voor de leerlingen L5 in het Industriemuseum, met een
ontmoeting tussen jong en oud en zo handwerk hartenwerk werd!
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OUTDOOR EDUCATION
Tijdens de week van 2 mei kregen de leerlingen van de 1ste en 2de graad lager onderwijs enkele
workshops Outdoor Education, met als thema’s “van hout tot vuur”, touwtechnieken en oriëntatie.

PEDROLINO
Op 16 mei was het de beurt aan de kleuters
van K3 om een voorstelling bij te wonen in
Poppentheater Pedrolino, in het kader van
het project “Artiest zoekt school”. Het theater
ging door in het poppenmuseum in SintAmandsberg.

WORKSHOP L5A
Onder begeleiding van een textiel
docente leren de kinderen haken,
spinnen en vilten. Ze leren ook werken
met de wol die ze op de
schapenboerderij gebruikt hebben.
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Schoolfeest - 21 mei
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Juni

Proclamatie
28 juni

2022
MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG
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DONDERDAG

VRIJDAG
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Dag van de ouder L2: Schoolreis
De Brielmeersen
L1: workshop
toneel van Thearte
L6: Urban Youth
Games
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Pinkstermaandag
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Facultatieve
vrije dag
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Facultatieve
vrije dag
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Infoavond
Cyberpesten

workshop
21
K2: toneel Woesh

22

23

L5B:
L3+L4:
viltworkshop
Tweedaagse
Industriemuseum
Gent

L3: Oostende

28

L6: Proclamatie
L4: Technopolis
L3:
Gentbrugse Meersen
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Rapportbar lager Laatste schooldag
tot 12u
L6: Kamperen
op school
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24
L3+L4:
Tweedaagse
Zwemmen
K2C

workshop
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Oudercontact
kleuter
K2: Harry Malter
L6: Bellewaerde
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L5: Space, the
L2: voorstelling
human Quest
‘Op weg naar tante
K3A: Hof ter Motte Roos’

K0 & K1:
schoolreis Pretland

L5C (15u30):
Groeiskills 2.0
L2: kennismaking
academie
‘De Kunstburg’

Zwemmen
K2A + K2B

Koffiebar
Oudercomité
L1: Schoolreis
Pretland
Schoolraad

K3C: Hof ter Motte K3B: Hof ter Motte
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