
 

 

 

 

 

 

ONZE AGENDA              

VR 1 oktober  pedagogische studiedag: GEEN school en GEEN opvang 

MA 4 oktober  verlofdag: GEEN school en GEEN opvang 

DI 5 oktober  dag van de leerkracht 

 L1 naar de Colruyt (fruitaankoop) 

 15.35 uur  17.15 uur: start tekenacademie met meester Luc voor 

ingeschreven kinderen L1 en L2 

DO 7 oktober  wieltjesdag 

 12.45 uur: leerlingenraad (o.l.v. meester Hans) 

VR 8 oktober  9 uur: startviering lagere school in kerk van Nossegem 

 NM: zwemmen L2345 

MA 11 oktober  start week van het bos 

 VM: permanentie CLB + MDO lagere school 

DI 12 oktober  na schooltijd: tekenacademie met “meester Luc” 

DO 14 oktober  wieltjesdag 

VR  15 oktober  L2 ganse dag op uitstap naar het bos (Silsombos)  

 NM: zwemmen L345 

 pizzanight ouderraad 

MA  18 oktober  VM: permanentie CLB voor kleuter- en lagere school 

DI  19 oktober  na schooltijd: tekenacademie met “meester Luc” 

DO  21 oktober  wieltjesdag                

VR 22 oktober  NM: zwemmen L2345 

DI 26 oktober  L3 en L4 op daguitstap naar het bos 

 na schooltijd: tekenacademie met “meester Luc” 

DO  28 oktober  wieltjesdag 

 oudercontact lagere school: brief volgt 

VR 29 oktober  rapport 1 

 NM: zwemmen L2345 

MA  1 november  Allerheiligen 

 start van de herfstvakantie met opvang op school (via inschrijving) 

DI 2 november  Allerzielen 

ZO 7 november  einde van de herfstvakantie 

MA  8 november  instapdag K0: we verwelkomen Roxie, Jayce Nana, Lisa en Boroka 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

WIST JE DAT … 

   Van maandag 20 tot en met vrijdag 24/09 organiseerden we een sportieve 

  schoolweek met als afsluiter de scholenveldloop voor onze leerlingen van de  

  lagere school. De sportnamiddag op woe. 22/09 kende een groot succes!  

  Onderstaand enkele sfeerfoto’s van de sportnamiddag  



 

 

 

 

 

 

 

  Tijdens onze sportieve week werd onze talentenshow door onze leerlingen en  

  leerkrachten ook goed gesmaakt. Ook hier enkele sfeerfoto’s …  

 

 

 

  Vrijdag 8 oktober is de laatste dag waarop pizza’s bij de ouderraad besteld  

  kunnen worden. Jullie kregen hierover al via mail de nodige info en 

  achteraf werd hiervoor nog eens een herinneringsmail gestuurd. 

  Bedankt voor alle bestelde pizza’s!!! Alvast smakelijk gewenst! 

  De pizza’s kunnen op vrijdag 15 oktober na schooltijd    

  opgehaald worden of bij jullie thuis geleverd indien afgesproken. 



 

 

 

 

 

 

 

  Op vrijdag 8 oktober organiseerden we met de leerlingen en de leerkrachten  

  van de lagere school een startviering en dit in de kerk van Nossegem onder  

  leiding van mijnheer pastoor. Het was een mooie viering waarbij in verbinding  

  gaan centraal stond. 

 

  In onze kleuterschool worden onze kleuters regelmatig op “poppenkast”  

  getrakteerd waarbij de kleuterjuffen volledig in hun rol opgaan  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

MEDEDELINGEN 

     Graag herhalen we nog even de coronaveiligheidsmaatregelen:    
  - Social distancing moet nog steeds gerespecteerd worden.  
  -  We blijven aandacht hebben voor een goede handhygiëne; ook nog ’ s ochtends 
   aan de schoolpoorten bij het betreden van het schooldomein. 
  - We eten nog steeds in onze klasbubbel. 
  - In de lagere school voorzien we in de klas en in de refter vaste plaatsen. 
  - We ventileren voortdurend de lokalen. 
  - Mondmaskerplicht voor ouders in de schoolomgeving is niet meer aan de orde. 
   We vragen wel dat ouders wanneer ze hun kind direct na schooltijd op de speelplaats 
   ophalen nog een mondmasker dragen. Bedankt voor jullie begrip! 
  - 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. 

 

    Het grootouderfeest voor de grootouders van onze kleuters en lln. L1/2 

   zal niet zoals we gewoon zijn in de maand oktober plaatsvinden maar  

   verschuift naar het derde trimester en dit op vrijdag 20/06, de dag voor  

   ons schoolfeest. 

 

    Elke leerkracht kreeg op dag van de leerkracht van de ouderraad 

   een handig cadeau waarvoor dank! Vanaf nu mag het regenen!  

 

 

 

 

 

 

  

    

 

  De herfstvakantie start op ma 1/11 en eindigt op zo. 7/11. 

   Wij voorzien tijdens de herfstvakantie opvang op school. 

   Wij herstarten op maandag 8/11. 

   Op donderdag 11/11 is het Wapenstilstand en zal onze school 

   gesloten zijn. Wij voorzien die dag geen opvang. 

   Op vrijdag 12/11 is het een gewone schooldag! 

 

Vriendelijke groeten vanwege het Sint-Lambertusteam 


