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NAAMTEKENEN a.u.b. 

Elk schooljaar opnieuw blijven er op school veel verloren voorwerpen achter. We 

doen ons uiterste best om alle spullen weer aan de juiste eigenaar te bezorgen, 

maar dit is een onmogelijke klus omdat we merken dat er heel veel spulletjes niet 

getekend zijn.  

Daarom vragen we een extra inspanning bij het begin van het schooljaar om alles te 

tekenen en uw kind(eren) aan te sporen om zorg te dragen voor persoonlijke 

spullen. 

 

 

 

  

Inschrijvingen Vormsel en Eerste Communie 

Op zaterdag 25 april 2020 is het Eerste Communie in onze parochie, op zaterdag 9 mei 2020 

vieren wij het Vormsel. Is je kind reeds ingeschreven ? Dat vinden we fijn nieuws! Is je kind 

nog niet ingeschreven en wensen jullie wel deel te nemen aan de Eerste Communie of het 

Vormsel? Dan vragen we dringend om dit in orde te brengen! Je vindt alle informatie en 

contactpersonen op onze website (google "Godden op Zondag"). 

Je kind is ingeschreven als : 

- je het online inschrijvingsformulier invulde 

- je je ingeschreven hebt voor 4 (Eerste Communie) en 3 (Vormsel) activiteiten van Godden 

Op Zondag (kan eveneens online via doodles) 

- je het inschrijvingsgeld (35 euro) gestort hebt (rekeningnummer staat op het 

inschrijvingsformulier op de website) 

 
 
 

VRIJDAG 20 september STRAPDAG 

Vrijdag 20 september is het  ‘STRAPDAG’.  Onze school doet mee aan de 

jaarlijkse STRAPDAG van Octopusplan. Duizenden kinderen, leerkrachten, ouders en 

grootouders uit meer dan duizend Vlaamse basisscholen stappen of trappen naar 

school. Onze school wil met deze campagne aandacht vragen voor de 

verkeersveiligheid in de schoolomgeving en wil kinderen en ouders stimuleren om 

wat vaker te voet of met de fiets naar school te komen. Zich duurzaam verplaatsen 

zorgt voor meer veiligheid op de schoolroutes en aan de schoolpoort. Strappen is 

bovendien goed voor het milieu, voor de gezondheid en de zelfontplooiing van 

jezelf en je kind. 

http://middenschoolweb.sint-rembert.be/sites/default/files/gevonden-en-verloren-voorwerpen.png


 

De inschrijvingen worden definitief afgesloten op vrijdag 11 oktober 2019. 

Met vriendelijke groeten, 

de werkgroep GoZ - Sint-Pancratius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

WATER DRINKEN 

Kinderen hebben van nature een voorkeur voor zoete smaken. Ze drinken daardoor 

nog te vaak frisdrank, fruitsap en gesuikerde melkdranken in plaats van water.  

Op school geven we alvast het goede voorbeeld door water als vanzelfsprekende 

dorstlesser te promoten.  

Bovendien vermijden we zo een berg drankverpakkingen en profiteren de leerlingen 

van de voordelen van kraantjeswater; het is gezond, milieuvriendelijk en goedkoop!  

Het kraantjeswater wordt bovendien twee keer per jaar gekeurd door de Pidpa. 

We maken er een gewoonte van om op vaste momenten (tijdens de speeltijd, de 

middagpauze, na de turnles, …) samen een beker water te drinken. Zo leren 

leerlingen kraantjeswater waarderen en leren ze de keuze maken om water te 

drinken in plaats van andere (fris)dranken. 
 

  

MIDDAGPAUZE 

Voor de middagpauze kunnen kinderen opgehaald worden om thuis te gaan eten.  

Kinderen kunnen teruggebracht worden tussen 13u15 en 13u30.  Dat betekent dat 

de schoolpoort dicht is tussen 12u30 en 13u15.  Mogen wij u beleefd vragen deze 

uren te respecteren.   

 

 

 

NIEUWS VANUIT HET OUDERCOMITE 

Alle data van de oudercomitévergaderingen kan u terugvinden op de website en het 

ouderplatform van onze school. Ik zet ze hierbij nog even op een rijtje: 25/09 - 19/11 

– 30/01 – 03/03 – 07/05 – 09/06!! 

Wie zijn we?  Wat doen we?  Wat drijft ons?? 

Kom gerust een kijkje nemen en kennismaken bij een hapje en een drankje  

woensdag 25 september 2019 om 20u!! 
 

 Ochtend- en avondtoezicht 

Er zijn, tot onze grote vreugde, een aantal nieuwe medewerkers die ons voor- en 

nabewakingsteam versterken!  Deze mensen kennen de kinderen nog niet allemaal 

bij naam.  Mogen we daarom vragen om bij het toekomen en vertrek in de voor- en 



nabewaking, even de naam van jullie kind door te geven?  Alvast bedankt voor het 

begrip! 

 


