
                                
 

Gent, donderdag 20 februari 2020 
 
 
Beste ouders,  
Fantastische kinderen, 
 
 

De helft van het schooljaar zit er al op 😲  Sinds de kerstvakantie is er alweer heel wat gebeurd:  De 

kinderen van de derde graad hebben er een proefwerkperiode op zitten. De zesdeklassers en hun ouders 
kregen informatie over het secundair.  Er was een praattafel rond vrije tijdsbesteding. Juf Leen werd mama 
van Lasse en we verwelkomden meester Lukas (1B) en juf Dominiek (maatklas L2 en L3). 
 
 
 

 
 
  
 
 
De komende weken staan er heel wat activiteiten op het programma: het tweede leerjaar gaat op 
boerderijklas; een onvergetelijke en leerrijke ervaring!   
 

En komen jullie allemaal met ons dansen op de kinderfuif op 13 maart? 
 
 
 

 

 

U kunt nagenieten van de afgelopen uitstappen en 
activiteiten via de foto’s op de klasblogs (zie etiket 
in de agenda/heen-en-weermapje) en de 
schoolblog  slckeizerkarelstraat.blogspot.com   Zo 
vindt u er foto’s van de info-namiddag omtrent de 
stap naar het eerste leerjaar.   
 
Indien er foto’s van uw kind op staan, die u graag 
verwijderd ziet worden, contacteer dan de school.  
Wij verwijderen die onmiddellijk. 

Zoek je vakantie-opvang? Dat kan op onze school, een vertrouwde 
omgeving voor uw kind. 
 
De kriebelkampjes ken je vast al (krokusvakantie + eerste week van 
de Paasvakantie).  
Maar er is meer!   
Tijdens de eerste week van de paasvakantie is er een muziek&-
yogakamp voor de kleuters.  
De tweede week van de Paasvakantie kan je met Wakasa heel wat 
scouts- en cultuuractiviteiten beleven!   
 
Meer info krijg je bij juf Latifa of vind je gauw op onze facebookpagina.  

 

http://slckeizerkarelstraat.blogspot.com/


 

Praattafels 
 

Gezonde brooddoos 

Kinderen en 

smartphones 

 

18 maart 

11 juni  

 
 
 

 
 
 
 
Omdat we ouderbetrokkenheid heel belangrijk vinden, organiseren we praattafels (=ontmoetingen met 
ouders).   
 
 
 

Dit schooljaar zijn er nog 2 praattafels: 
 
Tips voor een goedkope, gezonde brooddoos:  
woensdag 18 maart van 10u30 – 12u00 
 
Kind met Smartphone? Tips! 
(wellicht samen met uw kind uit L4-L6) 
donderdag 11 juni van 14u00-15u30 
 

 

  

 
 
Onze deur staat altijd open, of u kan ons contacteren via directie@slckeizerkarel.be. 
Het schoolteam van Sint-Lievenscollege 
Mieke Van Belle – Directeur 
 

                       Kalender 2020 
 

Feesten en schoolactiviteiten: 

Jeugdboekenmaand = maart 

Kinderfuif/100dagenfuif: vrijdag 13 maart 

Boerderijklas (2de lj): maandag 23 maart t.e.m. woensdag 25 maart 

Solidair maal(geen warme maaltijden, geen eigen lunch):dinsdag 31 maart(tijdens de middagpauze) 

Atelierdag: 6 mei (wij zoeken steeds ouders die een atelier willen (bege)leiden!) 

Schoolfeest: zondag 17 mei  

Eerste communie: donderdag 21 mei 

SLC’s got talent: van maandag 8 juni tot en met vrijdag 12 juni 

Zomerfeest - potluck: maandag 29 juni, 15u00 

Proclamatie (6de lj): maandag 29 juni, 19u00 

 

Wij krijgen vaak de vraag om flyers uit te delen aan de kinderen.   
 
Deze belanden vaak rechtstreeks in de vuilnisbak thuis… 
 
Omwille van de duurzaamheid verzamelen we nu een beperkt aantal folders in 
een folderrekje in de inkomzone.    
 
Neem gerust een folder mee! 
 

 



Inschrijvingsperiodes/aanmeldingsperiodes  

aanmeldingsperiode voor lagere scholen: 2 tot 31 maart 

 

aanmeldingsperiode voor secundaire scholen: 23 maart tot 22 april 

!Wij helpen jou graag bij het aanmelden op: 24 maart en 31 maart van 15u-16u30! 

 

inschrijven met ticket in de lagere school: 4 mei tot 26 mei 

inschrijven met ticket in de secundaire school: vanaf 25 mei 

29 juni: start vrije inschrijvingen in lagere scholen 

 

Proefwerkenperiode derde graad:  15-19 juni 

 

Oudercontacten:  

donderdag 11 juni (nieuw!) 

dinsdag 30 juni (VM) 

 

Praattafels/ontmoetingen met ouders:  

woensdag 18 maart: tips voor een gezonde brooddoos    

donderdag 11 juni: kinderen met smartphone: tips (wellicht samen met uw kind uit L4-L6)                

 

De school is gesloten op: 

Krokusvakantie: maandag 24 februari - vrijdag 28 februari 

Er gaat een kriebelkamp door op school; meer info bij juf Latifa 

Pedagogische studiedag : woensdag 4 maart  

Paasvakantie: maandag 6 april t.e.m. vrijdag 17 april  

Er gaan 3 kampjes door op school; meer info bij juf Latifa 

Dag van de arbeid: vrijdag 1 mei 

Facultatieve vrije dag: maandag 11 mei 

Hemelvaartweekend: donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei  

Pinkstermaandag: maandag 1 juni 

Facultatieve vrije dag: dinsdag 2 juni 

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

Er gaan kriebel- en wakasakampjes door op school; meer info bij juf Latifa 

 
Reeds geplande klasuitstappen (deze lijst is voorlopig en kan wijzigen): 

3 maart: 6de lj naar MSK (Van Eyck) 
6 maart: 1ste lj naar De Campagne 
23 maart: 5de lj naar toneel in de Kopergieterij 
24 maart: K3 heeft voorleesproject 
18 mei: K3 naar bijen en kriebelbeestjes (Tuin van Kina) 
25 mei: 5de en 6de lj kidz on wheelz 
26 mei: 5de en 6de lj: MOEVsportdag 
3 & 4 juni: K1 naar medisch schooltoezicht (ouders mogen meekomen) 
5 juni: 2de en 3de lj op sportdag (sport- en spelnamiddag) 
15 juni: 2de lj op schoolreis (Boudewijn Seapark) 
18 juni: K3 naar kinderboerderij de Campagne 
19 juni: L4 op schoolreis 
26 juni: 6de lj naar Blaarmeersen 

 
Zwemmen K3: 

18 maart, 1 april, 13 mei, 10 juni. 
Bedankt aan alle (groot)ouders die mee begeleiden! 


