ONZE AGENDA
MA

2 mei

 VM: permanentie CLB

 16.15 uur  16.45 uur: studie

DI

3 mei

 na schooltijd: tekenacademie
 15.45 uur  16.45 uur: studie

WOE

4 mei

 VM: openluchtrestaurant K2 en K3 (speciaal voor alle mama’s )

DO

5 mei

 buitenspeeldag K0 en K1
 wieltjesdag

 daguitstap K3 en L1: dinomuseum
 15.45 uur  16.45 uur: studie

VR

6 mei

 K2 frietjes eten bij Must!

 NM: zwemmen L1 en L6

ZO

8 mei

 moederdag

MA

9 mei

 16.15 uur  16.45 uur: studie
 16.45 uur  17.15 uur: sportsnack L1 en L2

DI

10 mei

 VM: liedjesproject L1 en L2
 na schooltijd: tekenacademie
 15.45 uur  16.45 uur: studie
 15.45 uur  16.45 uur: sportsnack L3 en L4

DO

12 mei

 wieltjesdag

VR

13 mei

 NM: zwemmen L1 en L6

MA

16 mei

 VM: permanentie CLB met MDO’s LS  16.15 uur  16.45 uur: studie
 16.45 uur  17.15 uur: sportsnack L1 en L2

DI

17 mei

 na schooltijd: tekenacademie
 15.45 uur  16.45 uur: studie
 15.45 uur  16.45 uur: sportsnack L3 en L4

DO

19 mei

 wieltjesdag
 daguitstap L6 naar Brussel

 15.45 uur  16.45 uur: studie

VR

20 mei

 NM: zwemmen L6

 NM: grootouderfeest KS + L1 & L2

ZA

21 mei

 schoolfeest met BBQ ouderraad

MA

23 mei

 16.15 uur  16.45 uur: studie

DI

24 mei

 NM: reanimatieles L6 in samenwerking met de gemeente Zaventem
 na schooltijd: tekenacademie
 15.45 uur  16.45 uur: studie
 15.45 uur  16.45 uur: sportsnack L3 en L4

WOE

25 mei

 pedagogische studiedag: GEEN school en GEEN opvang

DO

26 mei

 Hemelvaartsdag: eerste communie, GEEN school/GEEN opvang

VR

27 mei

 brugdag: GEEN school en GEEN opvang

MA

30 mei

 VM: permanentie CLB met MDO’s KS
 16.15 uur  16.45 uur: studie
 16.45 uur  17.15 uur: sportsnack L1 en L2

DI

31 mei

 rapport 5
 infoavond overgang K3  L1
 15.45 uur  16.45 uur: sportsnack L3 en L4

 15.45 uur  16.45 uur: studie

 16.45 uur  17.15 uur: sportsnack L12

 15.45 uur: tekenacademie

WIST JE DAT …


De opbrengst van onze vastenvoettocht ten voordele van de slachtoffers in de
Oekraïense stad Lviv bedroeg € 2.125. Met deze centjes kochten we bij apotheker
Dieter en Barbara medisch gerief aan. Ze zochten de medicatie bij mekaar die
uitdrukkelijk door het centrum in Lviv gevraagd werd.
Dank aan Dieter en Barbara die ervoor gezorgd hebben dat we de medicatie konden
aanschaffen zonder hun winstmarge! Zo kon het aankoopbedrag nog verhoogd
worden naar € 2.500!
Dank aan Raph en Françoise De Visser – de ouders van onze leerlingen Marsau,
Romarique en Ernest – voor de ganse coördinatie zodat de medische hulp op de
juiste plaats geraakte!
Dank aan de juffen van L5 en L6 voor de uitwerking van de mooie paasviering.
Dank aan mijnheer pastoor voor het leiden van de viering in de kerk van Nossegem.
Dank aan alle leerlingen en leerkrachten voor het bij mekaar stappen van de zeer
mooie en hoge opbrengst. Wij leven met de Oekraïense bevolking mee!

HARTELIJK DANK VOOR JULLIE FINANCIËLE
STEUN TEN VOORDELE VAN DE OEKRAÏENSE
SLACHTOFFERS IN LVIV!!!



Onze leerlingen van L1 en L2 gingen samen met hun juffen op boerderijklassen in
Wortel. Ze genoten heel hard van deze driedaagse uitstap  Dank aan juffen Diane,
Vanna, Michelle, Hilde S, Hilde L en Liliane voor de animatie en de goede zorgen!!!



Juist voor de paasvakantie van start ging vlogen de paasklokken over onze school.
Dank aan onze ouderraad die ervoor gezorgd heeft dat de paasklokken juist wisten
waar ze de lekkere chocoladen eieren moesten “droppen” 



Op dinsdag 19/04 speelden onze kleuters in de turnzaal met heel leuk Hopsakeemateriaal dat we via de gemeente Zaventem konden ontlenen.
Dank aan juf Anke die alles in goede banen leidde 



Op vrijdag 22/04 zijn onze peuters van K0 samen met onze kleuters van K1 naar de
kinderboerderij Ons Kakelhof geweest. Ze beleefden een superleuke dag en waren
op het einde van de dag allemaal heel moe.
Dank aan juffen Astrid, Elke, Hilde L en Laura voor de animatie ter plaatse en ook de
goede zorgen! 



Op vrijdag 22/04 stond er voor onze leerlingen en leerkrachten van L456 een sportdag gepland 
Ze reden met de fiets naar Hofstade en amuseerden zich ter plaatse: zwemmen,
hoogteparcours … Kortom een zeer sportieve dag!
Dank aan alle juffen van L456 voor de goede zorgen!
Dank aan Jimmy Eeclo – de papa van onze leerling Vince L3 – om opnieuw onze
“kopman” te zijn tijdens de fietstocht.
Dank aan preventieadviseur Peter om als extra begeleider mee te gaan en op die
manier voor nog meer veiligheid op de baan te zorgen.
Dank aan juf Anke voor het uitwerken van deze sportdag.

MEDEDELINGEN


In K2 en K3 wordt er deze tijd rond het thema restaurant gewerkt.
Omdat het bijna moederdag is, willen de juffen van K2 en K3 de mama’s van hun
kleuters eens extra goed verwennen.
Daarom werden alle mama’s van K2 en K3 op woensdag 4/05 op school
uitgenodigd om een geweldig openluchtrestaurant te bezoeken. Mama’s moesten
vooraf inschrijven.
Er zullen tussen 9 uur en 10 uur mama’s zijn die een lekker gerechtje komen
helpen klaarmaken. Vanaf 11.15 uur wordt het openluchtrestaurant dan geopend 
Voor de papa’s van K2 en K3 wordt er in juni ook een activiteit voorzien!



Op donderdag 5/05 gaan onze kleuters van K3 en leerlingen van L1 samen met hun
juffen naar het dinomuseum in Schaarbeek. Het belooft een heel leuke daguitstap te
worden 
Dezelfde dag organiseren de juffen van K0 en K1 voor hun peuters en kleuters een
buitenspeeldag. Er wordt van alles voorzien: springkastelen, eendjes vissen,
een bewegingsparcours, spelen in de zandbak …
Om het helemaal compleet te maken worden er ’s middags frietjes voorzien 



Tijdens de maand mei organiseren we voor onze leerlingen van L1234 opnieuw een
reeks van vier sportsnacklessen. (meer info volgt)



Op donderdag 19/05 gaan onze leerlingen op daguitstap naar Brussel.
Ze gaan er met de trein naartoe en bezoeken er de schouwburg De Munt La
Monnaie. Het belooft een zeer leuke uitstap te worden! 



Op vrijdag 20/05 zijn alle grootouders van onze kleuters alsook van onze leerlingen
van L1 en L2 op school welkom om deel te nemen aan ons grootouderfeest.
Die namiddag voorzien wij in onze turnzaal een grots dansspektakel! (meer info volgt)



Op zaterdag 21/05 zijn jullie allemaal op ons schoolfeest welkom! Save the date!
Er zal een Vlaamse kermis voorzien worden en in de loop van de namiddag zorgt de
ouderraad voor een gezellige en lekkere BBQ!  (meer info volgt)



Op woensdag 25/05 voorzien wij een pedagogische studiedag.
Die dag zal de school gesloten zijn en wordt er geen opvang
voorzien. Gelieve hiermee rekening te houden.



Onze leerlingen en leerkrachten van L3 en L4 zijn van
maandag 25/04 tot en met vrijdag 29/04 op zeeklassen in
Sint-Idesbald en stellen het goed! 
Wij zijn benieuwd naar alle toffe verhalen. Ga zeker eens een
kijkje nemen naar de vele en mooie foto’s op de drive van de
schoolwebsite: www.sintlambertusschool-nossegem.be

Vriendelijke groeten! TEAM SLN

