NIEUWSBRIEF MEI ‘22
WELKOM AAN OEKRAÏENSE KINDEREN
Na de paasvakantie mochten we in het vijfde leerjaar een eerste Oekraïense leerling ontvangen. Een week
later is in dezelfde klas een tweede leerling gestart. Welkom aan deze kinderen, we hopen dat ze zich
ondertussen al goed voelen bij ons op school en dat ze de nodige mentale rust vinden om hun
leerontwikkeling bij ons verder te zetten.
EERSTE COMMUNIE

PLECHTIGE COMMUNIE

Op zondag 15 mei vieren heel wat kinderen uit het
eerste leerjaar hun eerste communie of
lentefeest. Alvast van harte proficiat aan alle
kinderen en hun ouders, broers en zussen! Op
onze website kan u onder “evenementen” de
namen van de eerste communicanten en
lentefeesters terugvinden.

Op zaterdag 28 mei is het dan aan de beurt van de
leerlingen van het zesde leerjaar voor hun Plechtige
communie of lentefeest. Ook voor hen en hun
ouders, broers en zussen van harte proficiat. Op
onze website kan u onder “evenementen” de
namen van de plechtige communicanten en
lentefeesters terugvinden.

AFWEZIGE LEERKRACHTEN
Volgende leerkrachten zullen om medische redenen verder afwezig zijn tot het einde van het schooljaar:
- juf Miranda
- juf Sofie
- juf Wendy
Juf Iona is in zwangerschapsverlof en werd ondertussen vervangen door juf Liesbet.
NIEUWS UIT DE OUDERRAAD
Het mooie weer en de dagen die weer langer zijn, nodigen uit om gezellig te aperitieven. Op vrijdag 20 en
zaterdag 21 mei kan u net als vorig jaar terug kant-en-klare en goedgevulde aperitiefboxen bestellen.
Genieten maar, samen met het gezin, familie en/of vrienden.
Omwille van de kermis op zondag 24 april is het schoolfeest uitgesteld naar zondag 26 juni. De
voorbereidingen zijn in volle gang. Het belooft alvast weer een bijzondere editie te worden.

OUDERCONTACTEN K1A, K1B en K2

SCHOOLREIZEN

Voor de jongste kleuters gaan de oudercontacten
door op 30 mei en/of 2 juni. Gelieve hier alvast
rekening mee te houden. U zal een afzonderlijke
mail krijgen om hiervoor in te schrijven.

Na twee jaar corona kunnen er dit schooljaar
eindelijk weer schoolreizen doorgaan. Elke klas
gaat op schoolreis, aangepast aan hun leeftijd. Alle
info volgt later dit schooljaar. Alvast iets om naar
uit te kijken!

Sint-Gerolf behoort tot de scholengroep OP WEG en de vzw Organisatie Broeders van Liefde, Stropstraat 119, 9000 Gent

KALENDER MEI 2022
Vrijdag 6 mei

Zorgteam
Rollebolle K2 en K3
Inhaalonderzoek CLB KLB

Vrijdag 13 mei

Meester op de fiets L1, L2 en L3

Zondag 15 mei

Eerste communie om 9u

Maandag 16 mei

Verlofdag

Vrijdag 20 mei

Zorgteam
Apéroboxen ouderraad

Zaterdag 21 mei

Apéroboxen ouderraad

Donderdag 26 mei

Onze Lieve Heer Hemelvaart

Vrijdag 27 mei

Brugdag

Zaterdag 28 mei

Plechtige communie om 14u30

Maandag 30 mei

Oudercontacten K1B & K2
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