NIEUWSBRIEF JUNI ‘22
JUF IONA WERD MAMA
Op 26 mei, vroeg in de ochtend, werd Lenno geboren. Hij is het eerste kindje van juf Iona (L6) en haar man
Laurens. Lenno meet 49 cm en woog bij de geboorte 2,860 kg. De ouders en hun kersvers zoontje stellen
het goed. Wij wensen hen alvast van harte proficiat en bijzonder veel geluk toe in hun gezin!
VERKEERSSITUATIE DREEF
Heel wat ouders rijden ’s ochtends door de Dreef om hun kinderen naar school te brengen. Ook fietsers
en voetgangers gebruiken die straat. Toch is de combinatie van auto’s en zwakke(re) weggebruikers in die
smalle straat absoluut niet ideaal. Wij durven daarom vragen aan ouders die hun kinderen met de auto
brengen en uit die richting komen, om verder te rijden tot aan het kruispunt Veldestraat en
Merendreedorp ter hoogte van de Spar om dan rechtsaf te rijden richting de school. Het duurt nauwelijks
iets langer, maar zo vermijdt u om zwakke(re) weggebruikers op een onveilige manier door de Dreef naar
school te laten gaan.

SCHOOLREIZEN

FRIETJESDAG

Elke klas gaat in de maand juni nog op schoolreis:
- K1A & K1B: Hof Ter Motte op vrijdag 17 juni
- K2 & K3: Harry Malter op donderdag 16 juni
- L1, L2 & L3: Plopsaland op dinsdag 28 juni
- L4, L5 & L6: Pennenzakkenrock op
donderdag 23 juni.

Traditiegetrouw sluiten we het schooljaar af met een
frietjesdag op maandag 27 juni. Die dag komt een
frietmobiel op onze school en kunnen alle kinderen
genieten van frietjes met een frikandel of een veggie
alternatief en dit aan 6 euro per kind. Er zijn die dag
geen andere maaltijden mogelijk. Er volgt nog een
mail met de mogelijkheid om in te schrijven.

iPads L5 en L6
Alle leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar kregen dit schooljaar een iPad in bruikleen. Om deze iPads
tijdig te kunnen controleren, zullen deze op vrijdag 24 juni ingezameld worden in de klas. Gelieve ten
laatste die dag ook de laders mee te geven. De leerlingen van het zesde leerjaar zullen, indien er geen
duidelijke schade aan het toestel of lader is, de waarborg hiervoor terugkrijgen in de eerste helft van de
maand juli. Voor de leerlingen van het vijfde leerjaar zal dit pas zijn op het einde van het zesde leerjaar
zijn om extra administratieve rompslomp voor de ouders en de school te vermijden.
LAATSTE SCHOOLDAG

Infoavond nieuwe schooljaar

Donderdag 30 juni eindigt de schooldag om
11u50. In de namiddag voorziet de school geen
opvang. Indien u nood heeft aan kinderopvang,
kan u terecht voor alle info in de buitenschoolse
kinderopvang Kwibus.

Het nieuwe schooljaar start uiteraard op
1 september. Op maandag 5 september gaat om
19u30 de infoavond door. U zal hiervoor tijdig de
nodige info ontvangen, maar best noteert u deze
datum al in uw agenda.

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

KALENDER JUNI 2022
Donderdag 2 juni

Meester op de fiets L4, L5 en L6
Nascholing EHBO juf Marianne (namiddag)
Oudercontacten K1A, K1B en K2

Vrijdag 3 juni

Zorgteam
Meester op de fiets L1, L2 en L3

Maandag 6 juni

Pinkstermaandag = Vrijaf

Donderdag 16 juni

Schoolreis K2 & K3

Vrijdag 17 juni

Schoolreis K1A & K1B
Zorgteam
Leerlingenparlement

Maandag 20 juni

Schoolraad

Donderdag 23 juni

Schoolreis L4, L5 en L6

Zondag 26 juni

Schoolfeest

Maandag 27 juni

Frietjesdag

Dinsdag 28 juni

Schoolreis L1, L2 & L3
Ouderraad

Woensdag 29 juni

Proclamatie zesdeklassers

Donderdag 30 juni

Laatste schooldag, de school eindigt om 11u50.

Zomervakantie van 1 juli t.e.m. 31 augustus
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