
    

 
 

Jaarlijkse 
pannenkoekenverkoop 
gaat terug van start! Wij 

kijken uit naar uw 
bestelling. 

 
Grote spaaractie IN KW: 
sparen jullie mee vanaf 

29 september? 
Zowel punten voor de 
sprookjesdag als voor 

sportmateriaal zijn 

welkom! 

 
Nieuw!  

 
• bezoek onze facebookpagina: 

www.facebook.com/ginsteschool  

 

 

 

 

Vrije Gesubsidieerde Basisschool De Ginste  

Molstenstraat 83 
8780 Oostrozebeke 
 056 66 66 04 
 info@ginsteschool.be 
 www.ginsteschool.be 
 

 

 

 

 

Wij stellen ons even voor… 
 
Ons slaapklasjes-team  
( Helena, Auke, Imani, Léonie, Ditte  

  en Joni) 

 
zet ’s middags de bedjes klaar en  

helpt de peutertjes hun schoentjes  

uitdoen! 
 

 

  

Ons groen-team (Luka, Otto,  

Maxim, Jari, Marlies, Aïcha,  

Stef, Torben en Febe) 

 
zorgt ervoor dat onze mooie 

tuin netjes blijft! 

 

 

 

 
 

Ons eetzaal-team  

( Rune en Marie-Laura) 
 

 

 
helpt de borden uitdelen  

bij de kleutertjes. 

 
DANK JE WEL AAN ZOVEEL HELPENDE HANDEN !!!! 
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 Helm Op Fluo Top! 
 

 

 

 

 

 

 

 
WIJ DOEN TERUG MEE! 

 

Wij sparen op school reeds lange tijd lege batterijen, cartridges en toners. Dit jaar is daar opnieuw een extra 

wedstrijd aan verbonden!  

De school met het hoogste aantal cartridges per leerling maakt opnieuw kans op één van die 10 

waardebonnen van € 500 bij de firma Baert. Twee jaar terug waren wij, dankzij jullie, één van de 10 winnaars!  

Zonder uw hulp staat de school echter nergens. Breng daarom samen met ooms, tantes, oma’s, opa’s, familie 

en vrienden zoveel mogelijk lege inkjets en tonercartridges naar de school. 

Ook het bedrijf waar mama of papa werkt, mag deze aan ons bezorgen!  

Wat mag u inzamelen? En wat liever niet? 

TONERS INKJETS TONERBUSSEN 
 

Recyca zorgt ervoor dat deze lege cartridges een nieuw leven krijgen en zo verminderen we samen de 

afvalberg. 

 

 

 
 

Rapporten lagere school 
 

Wij vinden het als team erg belangrijk dat u als 

ouder regelmatig op de hoogte wordt gehouden 

van hoe het met uw kind gaat op school.  

 

Net als vorig jaar, zullen er op geregelde tijdstippen 

toetsen afgenomen worden, maar de resultaten 

hiervan zullen gebundeld worden tot vlak voor een 

tussenvakantie. De toetsen zelf, zal uw kind telkens 

op vrijdag meekrijgen naar huis, zodat u reeds van 

bij het begin en op verschillende tijdstippen in de 

maand een beeld krijgt van hoe uw kind het in de 

klas doet. 

Dit zijn de data waarop uw kind een rapport 

meekrijgt naar huis: 

 

 27 oktober ‘17 

 21 december ’17  (met oudercontact)  

 9 februari ‘18 

 30 maart ‘18 

 28 juni  ’18 (met oudercontact) 

WIJZIGING DATUM SCHOOLFEEST !!! 

 

 
 

 

Het schoolfeest, met optreden van de kinderen, gaat dit jaar door in Mandelroos. Omdat de zaal op 18 maart 

(datum die eerder werd doorgegeven) NIET meer beschikbaar was, zien wij ons genoodzaakt om het schoolfeest 

op zondag, 4 maart te laten doorgaan. Onze excuses voor deze wissel! 

 

 

 

Helm Op Fluo Top is een gratis verkeersproject waarmee alle Vlaamse basisscholen het 
dragen van een fietshelm en fluokledij proberen aan te moedigen. De actie loopt tussen de 
herfstvakantie en de krokusvakantie. Wie met fluokledij naar school komt, krijgt een sticker. 
Ook het dragen van een fietshelm levert een sticker op. Door flink te sparen, kunnen 
de leerlingen beloningen verdienen. 

 

Ook wij doen dit schooljaar opnieuw mee! 
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