
 

 

 

 

 

 

 

ONZE AGENDA              

DI 1 februari  15.35 uur  17.15 uur: tekenacademie met meester Luc  

 15.45 uur  16.45 uur: studie 

WOE 2 februari  Maria Lichtmis 

DO 3 februari  wieltjesdag                                                  

VR 4 februari  lokale verlofdag: geen school en geen opvang 

MA 7 februari  VM: permanentie CLB                                 16.15 uur  16.45 uur: studie  

DI 8 februari  dikke truiendag 

 na schooltijd: tekenacademie met “meester Luc” 

 15.45 uur  16.45 uur: studie  

DO 10 februari  wieltjesdag                                                   15.45 uur  16.45 uur: studie 

VR  11 februari  NM: zwemmen L1 en L6 

MA  14 februari  pedagogische studiedag: geen school en geen opvang 

DI  15 februari  start creaweek binnen jaarthema verbindend schoolklimaat 

 laatste dag bestellingen pannenkoeken 

 na schooltijd: tekenacademie met “meester Luc” 

 15.45 uur  16.45 uur: studie  

DO  17 februari  wieltjesdag                                                   15.45 uur  16.45 uur: studie  

VR 18 februari  VM: medisch onderzoek K1 (op school) 

 NM: zwemmen L1 en L6 

MA 21 februari  VM: permanentie CLB/MDO’s LS                   16.15 uur  16.45 uur: studie 

DI 22 februari  11 uur: The Masked Singer K3 

 na schooltijd: tekenacademie met “meester Luc” 

 15.45 uur  16.45 uur: studie 

DO 24 februari  wieltjesdag                                                      

 15.45 uur  16.45 uur: studie                     oudercontact L1 t.e.m. L4 

 ophalen bestelde pannenkoeken 

VR 25 februari  carnavalsfeest (onder voorbehoud)            rapport 3 

 NM: zwemmen L1 en L6 

MA  28 februari  start krokusvakantie met opvang (t.e.m. zondag 6 maart) 

MA 7 maart  start vrije inschrijvingen voor kinderen geboortejaar 2020 en ouder 

 16.15 uur  16.45 uur: studie 

DI  8 maart  na schooltijd: tekenacademie met “meester Luc” 

 15.45 uur  16.45 uur: studie                    20 uur: schoolraadvergadering 

DO  10 maart  wieltjesdag                                                      

 15.45 uur  16.45 uur: studie                     schoolfotograaf 

VR 11 maart  NM: zwemmen L1 en L6 



 

 

 
 
 
 
ONZE CORONAMAATREGELEN OP SCHOOL  
 
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 hun mondmasker vergeten of kwijtspelen en geen 
reservemondmasker hebben, zullen er ééntje van de school krijgen. Maar hier zal telkens  
€ 0,50 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 L1 en L6 gaan vanaf vrijdag 11/02 tot  
het einde van het schooljaar zwemmen; weliswaar onder voorbehoud. 
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 … 
 
  Driewerf hoera! Het licht voor de openluchtklassen werd op groen gezet.    
  Onze leerlingen van de lagere school mogen binnenkort op openluchtklassen: 
  - van 16/03 tot en met 18/03: L1 en L2 op boerderijklassen in Wortel 
  - van 25/04 tot en met 29/04: L3 en L4 op zeeklassen in Sint-Idesbald 
  - van 27/06 tot en met 30/06: L5 en L6 op sportklassen in Durbuy 
 
   Onze leerlingen van de lagere school hebben ons fietsprojectje “meester op de fiets” 
  goed gesmaakt. Juf Anke en een lesgever van MOEV leidden alles in goede banen! 
 

 
 



 

 

 
  

 

 
  In K3 wordt er momenteel rond het thema “lichaam” gewerkt. Onze kleuters van K3 
  kregen op maandagnamiddag 7/02 bezoek van een echte verpleegster. 
  Iedereen kreeg een gips aangelegd; zelfs juf Els en juf Laura!  
 

  
  In onze Julesklas zitten er bij juf Astrid en juf Hilde momenteel 17 peuters.  
  Onze peuters doen het elke dag supergoed op school. De juffen zijn heel blij!  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
MEDEDELINGEN 
 
  Op vrijdag 4/02 en maandag 14/02 zal onze school gesloten zijn. Wij voorzien 
  die dag ook geen opvang. 
  Vrijdag 4/02: lokale verlofdag 
  Maandag 14/02: pedagogische studiedag 
 
  Op dinsdag 8/02 houden wij op onze school een dikke truiendag.  
  Jullie kregen hier reeds de nodige info over.  
  Gelieve je kind die dag warm genoeg gekleed naar school te sturen want we gaan  
  de verwarmingen in het schoolgebouw dan iets lager zetten. 
  Gelieve dan ook op een milieuvriendelijke manier naar school te komen a.u.b. 
  Onze leerlingenraad zal voor de leerlingen die hier vooraf € 1 voor betaalden warme  
  chocomelk voorzien. De opbrengst gaat naar de aankoop van voetbalgoaltjes voor op  
  de speelplaats. Bedankt voor jullie sponsoring!  

 Tijdens de schoolweek van 15 tot en met 18 /02 organiseren wij binnen het jaarthema 

  een creaweek. Elke klas gaat dan een eigen houten boom versieren. 

  Fotootjes zullen zeker volgen!  

 

  Onze leerlingen van L1 en L6 gaan vanaf vrijdag 11/02 tot einde schooljaar  

  zwemmen; weliswaar afhankelijk van de evolutie van de coronacijfers. 

 

  Tijdens de krokusvakantie voorzien wij op school opnieuw opvang.  

  Jullie kregen hierover reeds de nodige info en inschrijvingsformulier.  

  De krokusvakantie start op maandag 28/02 en stopt op zondag 6/03. 

 

  Vanaf maandag 7/03 starten om 8 uur ’s morgens de digitale inschrijvingen voor  

  kinderen van nieuwe ouders; voor het geboortejaar 2020 en ouder.  

  Er zal op onze schoolwebsite een link beschikbaar zijn waarmee nieuwe ouders een  

  aanvraag tot inschrijving kunnen doen. 

  

 

 

 

 

 

 

  

Vriendelijke groeten 

Het Sint-Lambertusteam 


