
 

 

 

 

 

 

 

ONZE AGENDA              

ZO  28 november  start van de advent: eerste adventszondag 

DO 2 december  wieltjesdag 

 online oudercontact kleuterschool (via smartschool) 

VR 3 december  NM: zwemmen L2345 

MA 6 december  VM: Sinterklaasfeest 

 16.15 uur  16.45 uur: studie  

DI 7 december  15.35 uur  17.15 uur: tekenacademie met meester Luc  

 15.45 uur  16.45 uur: studie 

DO 9 december  wieltjesdag 

 15.45 uur  16.45 uur: studie  

VR 10 december  NM: zwemmen L2345 

 dag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 

MA 13 december  VM: permanentie CLB 

 16.15 uur  16.45 uur: studie  

DI 14 december  na schooltijd: tekenacademie met “meester Luc” 

 15.45 uur  16.45 uur: studie  

 na schooltijd: afhalen kerstrozen en wafeldozen 

DO 16 december  wieltjesdag                                                 VM: medisch onderzoek L1 (o.v.) 

 15.45 uur  16.45 uur: studie 

VR  17 december  NM: zwemmen L2345 

MA  20 december  VM: permanentie CLB 

 16.15 uur  16.45 uur: studie  

DI  21 december  na schooltijd: tekenacademie met “meester Luc” 

 15.45 uur  16.45 uur: studie  

WOE 22 december  creadag 

DO  23 december  wieltjesdag                                                      15.45 uur  16.45 uur: studie  

 online oudercontact L5 en L6 (via smartschool) 

VR 24 december  halve dag school (school eindigt om 11.55 uur!)                 rapport 2 

ZA 25 december  KERSTMIS 

MA 27 december  start van de kerstvakantie (zonder opvang) 

MA 10 januari  start van het tweede trimester 

 instapdatum nieuwe peuters K0 

 start inschrijvingsperiode broers en zussen geboortejaar 2020  

(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 



 

 

 
 
 
OPROEP … 
 
Beste ouders 

Jullie weten dat we voorbije jaren enkele afvalmaterialen inzamelden. Onze school krijgt dan 
'punten'. Deze punten kunnen we dan gebruiken voor de aankoop van materiaal.  
De afvalmaterialen die we verzamelen worden hieronder nog eens beschreven.  
Opgepast … Er zijn lichte wijzigingen ten opzichte van de vorige schooljaren.  

1. Lege cartridges 
Lege cartridges mogen een heel schooljaar ingezameld en opgehaald worden.  
 
a) Inktjets: 
Omdat er op dit moment een grote vraag is op de recyclagemarkt naar inktjets, 
aanvaarden wij hiervan zowel de originele (=OEM) als de huismerken.  
 
 

 
 
 
b) Toners: 
We nemen enkel ‘originele’ toners en tonerbussen (OEM) aan.  Originele toners van 
de courante merken zoals HP, Canon, Brother, Lexmark, Samsung … leveren vaak 
punten op.  

2) Kabels: 
Naast lege cartridges mag de school ook een heel schooljaar lang alle soorten kabels 
inzamelen.  Alle soorten kabels en snoeren zijn welkom zoals adapters, netwerkkabels, 
verlengkabels …. We verzamelen dus geen andere ICT-materialen meer. Enkel de kabels.    

3) Lege batterijen: Enkel de kleine batterijen die in een bebatkubus passen.  

4) Schrijfgerief, stiften, pennen en balpennen. 

De materialen mogen steeds met de leerlingen meegegeven worden. Zij zullen deze dan 
via de leerkracht in de juiste doos/ton deponeren. 



 

 

 
 
 
 
 
VERKEERSACTIE “HELM OP FLUO TOP” … 
 
Vanaf 1 december doet onze school mee aan de actie ‘Helm op, fluo 
top’. Via deze actie willen we de kinderen aanmoedigen om te voet en 
met de fiets naar school te komen. Zij die dat veilig (met een fietshelm) 
en zichtbaar (met reflecterende en fluorescerende kledij) doen, kunnen 
stickers sparen en prijzen winnen. De actie loop tot 25 februari 2022. 

Hoe werkt het? 
 

- Alle kinderen krijgen een stickerkaart van hun leerkracht. Deze blijft in de 
klas. 

- De kinderen komen zoals altijd met hun fluohesje naar school. Als ze 

met de fiets komen nemen ze hun fietshelm mee naar de klas om te 

laten zien aan hun juf of meester. 

- Elke ochtend krijgen ze op school een of twee stickers: 

o Fietshelm op = 1 sticker 

o Fluorescerende of reflecterende kledij aan = 1 sticker 

- Vanaf 21 stickers kunnen ze prijzen winnen  

Alle info : www.helmopfluotop.be 
 

Prijzen 

- 21 stickers 

o 1 ontwerpworkshop waarbij 5 vriendjes elk een fietshelm van 

Nutcase winnen die ze volledig zelf mogen versieren, met de hulp 

van een professionele tekenaar; 

o 1 van de 150 fluohesjes van Torfs; 

o 1 van de 30 cadeaucheques van 25 euro van JBC; 

o 1 van de 50 cadeaucheques van 25 euro van A.S. Adventure; 

o 1 van de 15 waardebonnen van 30 euro van WOWOW; 

o 1 van de 20 bodyglowers van Gofluo. 

- 24 stickers: 

o 1+1 gratis toegang tot Aqua Mundo in Center Parcs of Aquafun in 
Sunparks. 

- 60 stickers: 

o 1+1 gratis toegang tot ZOO Antwerpen of ZOO Planckendael; 

o 1+1 gratis toegang tot Bobbejaanland voor kinderen van het 5de en het 
6de leerjaar. 

 

http://www.helmopfluotop.be/


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ONZE CORONAMAATREGELEN OP SCHOOL VANAF MA. 29/11   
 
Op vrijdag 26/11 kwam het Overlegcomité samen waaruit extra maatregelen voor het  
onderwijs voortvloeiden. 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 L5 en 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. 
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 tot aan de kerstvakantie 
nog driemaal zwemmen en dit op vrijdagnamiddag 3/12, 10/12 en 17/12. 
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 … 

  Wij op 12 oktober van oud-juf Lieve bezoek hebben gekregen. 

  Juf Lieve geniet van haar pensioen maar vond toch nog eens een gaatje om in haar  

  vertrouwd schooltje in Nossegem op bezoek te komen. 

  Ze heeft nog altijd heel veel fans ondanks juf Lieve op pensioen is  

 

MEEST FAVORIETE UITSPRAAK VAN JUF LIEVE:  

HET MOOISTE DAT JE EEN KIND KAN GEVEN IS … 

EEN KANS 

JUF LIEVE, NA 38 JAAR TROUWE DIENST ALS 

KLEUTERJUF IN ’ T SCHOOLTJE IN NOSSEGEM, 

MAG JE NU VAN JE WELVERDIENDE PENSIOEN 

GENIETEN!!!  

 

MEDEDELINGEN  

       

  Op maandag 6 december vieren we Sinterklaas. We hebben een coronaproof  

  scenario uitgewerkt. Uit veiligheidsoverwegingen mogen ouders en grootouders  

  helaas niet op de speelplaats komen. 

  Elke klasgroep zal om beurten in de turnzaal Sint en piet mogen bezoeken. 

  Normaal gezien voorziet de jeugddienst van de gemeente Zaventem ook elk jaar 

  een sinterklaasshow in CC de Factorij voor onze kleuters en lln. LS tot en met 

  L4. Maar door de opgelegde veiligheidsrichtlijnen is dit helaas voor het tweede  

  schooljaar op rij niet mogelijk. 

 

  De inschrijvingen voor kinderen ° in 2020 en ouder starten na de kerstvakantie.  

  Vanaf maandag 10 januari ’22 kunnen broertjes en zusjes ingeschreven worden. 

  Deze voorrangsperiode duurt tot en met vrijdag 21 januari. Daarna vervalt de  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=1YRVrFbPzwsY7M&tbnid=Aj5S-Zg8DMvFMM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.neerlandschool.be/newsite/index.php?option%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D899:sinterklaas-en-zwarte-piet%26catid%3D32:k3%26Itemid%3D60&ei=96uhUtriLoflswbukIDgDA&bvm=bv.57752919,d.bGE&psig=AFQjCNE0dBp83Fo-yCsVknJ2fIuTqBdOAg&ust=1386413415609341


 

 

   

 

 

 

   

  voorrangsregeling. Gelieve telefonisch contact op te nemen om een afspraak te  

  maken. Vanaf maandag 24 januari t.e.m. vrijdag 4 februari ‘22 loopt de inschrijvings- 

  periode voor kinderen van personeel. 

  Vanaf maandag 7 maart ’22 starten de vrije inschrijvingen. 

  Meer info kunnen jullie op de schoolwebsite terugvinden  inschrijvingen. 

 

  Niet vergeten dat er op vrijdag 4 februari een lokale verlofdag gepland staat;    

  de tweede verlofdag van dit schooljaar. 

  De school zal dan gesloten zijn en er wordt die dag geen opvang voorzien. 

 

  Op donderdag 2 december staan er voor de kleuterschool oudercontacten gepland. 

  Op donderdag 23 december staan er voor L5 en L6 oudercontacten gepland; na de  

  kersttoetsen. Beide oudercontacten zullen door de corona online plaatsvinden. 

  De uitnodigingsbrief voor de L5 en L6 volgt. 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

  Ook dit schooljaar zal er een schoolkalender voor het nieuwe kalenderjaar te koop  

  aangeboden worden. Meer info volgt. 

 

  Tijdens de kerstvakantie wordt er op school geen opvang voorzien (van 27/12 t.e.m. 

  09/01/’22).  

  We herstarten na de kerstvakantie op maandag 10 januari; de eerste schooldag van  

  het kalenderjaar 2022. 

 

  De laatste schooldag van 2021 valt op vrijdag 24 december. Die dag is het een halve 

  schooldag. We stoppen dan om 11.55 uur. Gelieve jullie kind dan direct na schooltijd  

  van school te komen halen want we voorzien dan geen naschoolse opvang. 

  De kerstvakantie start direct op de middag; zowel voor de leerlingen als voor de  

  leerkrachten. 

 

  Normaal gezien zijn jullie op onze jaarlijkse kerstbezinning op de laatste schooldag  

  van het kalenderjaar welkom. Maar corona strooit opnieuw roet in ons eten. 

  Op vrijdag 24/12 zal er dus geen algemene kerstbezinning in de turnzaal plaats- 

  vinden. Elke klastitularis viert in eigen klas samen zijn of haar kleuters/lln. Kerst. 

  Als alternatief zal juf Lore samen met de leerlingen van L5 een kerstmusical  

  uitwerken die dan op de drive v/d schoolwebsite zal geplaatst worden  

  



 

 

 

 

 

 

THEMA SINT EN PIET LEEFT OP SCHOOL … 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ADVENT 

 
  In deze adventstijd gaat er elke week een lichtje meer schijnen op de adventskrans, 

  op weg naar Kerstmis. Optellen, maar ook aftellen. 

  Weet dat we niet alleen staan. Wil het voelen. 

  Laten we het aan elkaar ook tonen: de kracht van verbinding!!! 

 

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

Het Sint-Lambertusteam wenst iedereen alvast fijne kerstdagen en een liefdevol 2022! 

Door de corona zullen het hoogstwaarschijnlijk speciale feestdagen zijn.  

We maken er het beste van!!! Houd het veilig en blijf gezond! 

 
 

Vriendelijke groeten!         

Het Sint-Lambertusteam 
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