ONZE AGENDA
MA

10 januari

 start tweede trimester
 VM: permanentie CLB
 wij verwelkomen 4 nieuwe peuters in K0: Melodie, Liv, Stella en Thomas
 start inschrijvingsperiode broers en zussen geboortejaar 2020 en ouder

(deze voorrangsperiode om in te schrijven duurt tot en met vrijdag 21/01! Wie
te laat probeert in te schrijven verliest zijn voorrangsrecht)
 16.15 uur  16.45 uur: studie
DI

11 januari

 15.35 uur  17.15 uur: tekenacademie met meester Luc
 15.45 uur  16.45 uur: studie

DO

13 januari

 wieltjesdag
 15.45 uur  16.45 uur: studie

VR

14 januari

 NM: zwemmen L2345

MA

17 januari

 VM: permanentie CLB
 16.15 uur  16.45 uur: studie

DI

18 januari

 na schooltijd: tekenacademie met “meester Luc”
 15.45 uur  16.45 uur: studie
 20.15 uur: ouderraadvergadering

DO

20 januari

 wieltjesdag
 15.45 uur  16.45 uur: studie

VR

21 januari

 NM: zwemmen L2345

MA

24 januari

 start inschrijvingsperiode kinderen van personeel (t.e.m. vrijdag 4 februari)
 fietsbehendigheidstraining lagere school “meester op de fiets”
 daguitstap L34: Suske – en Wiskemuseum te Kalmthout
 16.15 uur  16.45 uur: studie

DI

25 januari

 na schooltijd: tekenacademie met “meester Luc”
 15.45 uur  16.45 uur: studie

DO

27 januari

 wieltjesdag
 15.45 uur  16.45 uur: studie

VR

28 januari

 NM: zwemmen L2345
 fietsbehendigheidstraining lagere school “meester op de fiets”
 pannenkoekenverkoop ouderraad (onder voorbehoud)

MA

31 januari

 VM: permanentie CLB
 16.15 uur  16.45 uur: studie

ONZE CORONAMAATREGELEN OP SCHOOL VANAF MA. 10/01

Op het einde van de kerstvakantie kreeg het onderwijsveld opnieuw de nodige maatregelen
voorgschoteld. Rekening houdend met de context van onze school gaan wij voor
onderstaande aanpak.
1) We blijven inzetten op ventilatie, handhygiëne en afstand houden.
2) Klasgroepen worden in het schoolgebouw niet vermengd.
3) Leerlingen van L1 tot en met L6 dragen een mondmasker op school. Eénmaal in de klas
kan het mondmasker uitgedaan worden als er genoeg geventileerd wordt en afstand kan
gehouden worden. Op de speelplaats mag het mondmasker alleen afgezet worden als de
leerlingen afstand houden en geen fysiek contact hebben met andere kinderen. Indien dit
niet kan, blijft het mondmasker op. Voorzie een reservemondmasker in een plastieken zakje
in de boekentas van je kind a.u.b. Kinderen die meer dan 1 keer per week een mondmasker
vergeten, zullen telkens een mondmasker van de school krijgen. Maar hier zal € 1 voor
aangerekend worden via de schoolfactuur.
4) De studie en de opvang blijven voorzien worden maar maak hier zo weinig mogelijk
gebruik van a.u.b. Maak van de opvang en de studie alleen gebruik als je geen andere
opties hebt. Het is de bedoeling dat kinderen na schooltijd zo snel mogelijk opgehaald
worden. Bedankt voor jullie medewerking!
5) Gelieve je kind warm genoeg gekleed naar school te sturen want tijdens de opvang blijven
de kinderen zo lang als mogelijk buiten. Eénmaal de aanwezige kinderen in de opvang naar
binnen komen, proberen we de kinderen per klasgroep aan een tafel te laten zitten.
6) Omdat we heel veel ventileren kan je je kind mogelijk een bodywarmer of een fleecetrui
mee naar school geven die ze dan in de klas kunnen laten en extra kunnen aandoen indien
nodig. Gelieve op het etiket aan de binnenkant van de bodywarmer of de fleecetrui de naam
van het kind die deze kledij draagt te schrijven.
7) We blijven warme maaltijden serveren. De kinderen zitten in de refter per klasgroep en
hebben vaste plaatsen.
8) De leerlingen in de lagere school hebben in de klas vaste plaatsen.
9) We behouden de zwemlessen. De leerlingen van L2345 gaan tijdens de maand januari
nog driemaal zwemmen en dit op vrijdagnamiddag 14/01, 21/01 en 28/01.
10) Ouders die direct na schooltijd hun kind op de speelplaats oppikken dragen een
mondmasker.
11) Blijf ons contacteren wanneer iemand in het gezin of directe omgeving positief test en/of
wanneer je naar het buitenland ging. We kunnen dan concreet bepalen wanneer de
quarantaine voor het betrokken kind(eren) afloopt. Tijdens de quarantaineperiode worden
kinderen op school geweigerd.
Voor de leerling terug op school wordt toegelaten, moet een bewijs van een negatieve test
naar het secretariaat worden doorgemaild.
Bovenstaande maatregelen kunnen gewijzigd worden wanneer we merken dat het qua
coronabesmettingen de verkeerde kant opgaat. Dan zal er snel geschakeld worden naar een
ander scenario.

WIST JE DAT …


Onze school telt op dit moment 229 leerlingen: 113 jongens en 116 meisjes.
In de Julesklas zitten er op dit moment bij juf Astrid 16 peuters; 7 jongens en 9
meisjes. In de loop van het schooljaar zullen er nog 9 peuters instappen.



Op 6 december kregen we coronaproof bezoek van Sinterklaas en Zwarte Piet.
Onze kinderen en leerkrachten genoten ten volle van dit bezoek! 

K1 met juf Elke en juf Laura bij Sinterklaas



Door de “afkoelingsweek” van 20 tot en met 24 december startte de kerstvakantie al
op vrijdagavond 17 december.
Voor deze laatste schooldag van kalenderjaar 2021 namen de leerkrachten deel aan
de foute kerstkledijwedstrijd. Deze wedstrijd werd door juf Vanna gewonnen 
Graag willen wij jullie ook nog even bedanken voor jullie deelname aan de verkoop
van de kerstrozen en de wafeltjes. De verkoop heeft goed opgebracht! 

Winnares juf Vanna

V.l.n.r. opvangjuffen Peggy, Elien en Anahid



Wij willen bij deze graag ook even onze klusjesman Rony in de spotlights zetten.
Rony gaat geen enkel klusje uit de weg en zorgt ervoor dat alles zo snel mogelijk
gemaakt wordt, dat onze speelplaats er steeds proper bij ligt, dat de gootjes vrij
worden gemaakt van herfstmateriaal, dat muren en gangen opnieuw geverfd worden,
dat het gras afgereden wordt, dat er gaatjes geboord worden …
Kortom, hij is onze stille kracht achter de schermen. Dankjewel, Rony!



Wij hebben in het tweede leerjaar een nieuw digitaal bord met touchscreen voorzien.
Juf Michelle en de kinderen van L2 zijn heel blij 

MEDEDELINGEN


Wij nemen met de leerlingen van de lagere school ism MOEV deel aan de behendigheidssessies “meester op de fiets”.
De sessies zullen plaatsvinden op maandag 24 en vrijdag 28 januari. Meer info volgt.
Wij doen nog steeds mee met de verkeersactie “helm op fluo top” en dit t.e.m. 25/02.



Vanaf ma. 10 januari is de inschrijvingsperiode voor broers en zussen geboren in
2020 (en ouder) gestart.
Eind deze week zullen we reeds 8 kinderen ingeschreven hebben: Felix, Renaud,
Esmee, Lex, Anna, Zion, Farel en Lylia.
Deze inschrijvingsperiode loopt tot en met vrijdag 21 januari.
Ouders die een zoon of dochter hebben die in het kalenderjaar 2020 (of eerder)
geboren is en hun kind graag op onze school inschrijven, moeten hiervoor telefonisch
een afspraak maken: 02/759.46.04
Wie te laat is met inschrijven, verliest het voorrangsrecht om in te schrijven binnen de
periode van de broers en de zussen en komt automatisch terecht in de groep van de
vrije inschrijvingen die vanaf maandag 7 maart digitaal starten.
Voor meer info: www.sintlambertusschool-nossegem.be  link “inschrijvingen”



Op vrijdag 4 februari staat onze twee lokale verlofdag gepland.
Op die dag zal onze school gesloten zijn en wordt er ook geen opvang voorzien.
Gelieve hiermee rekening te houden a.u.b.
Op maandag 14 februari organiseren wij op school een pedagogische
studiedag en dit gedurende de ganse dag.
Ook op deze dag zal de school gesloten zijn en wordt er geen opvang voorzien.
Gelieve hier ook mee rekening te houden a.u.b.

