ONZE AGENDA
MA

7 maart

 8 uur: start digitale inschrijvingen geboortejaar 2020 en ouder
 instapdag nieuwe peuters K0
 VM: MDO’s LS
 daguitstap K2 en K3 naar speelboerderij Ravot
 NM: Kronkeldiedoe L1 en L2 (sporthal van Zaventem)
 16.15 uur  16.45 uur: studie

DI

8 maart

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

DO

10 maart

 VM: schoolfotograaf K123 en L123456 (niet K0! K0 is op 2 juni)
 wieltjesdag
 15.45 uur  16.45 uur: studie

VR

11 maart

 NM: geen zwemmen L1 en L6 (o.v.)

MA

14 maart

 VM: permanentie CLB

DI

15 maart

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

WOE

16 maart

 start driedaagse boerderijklassen L1 en L2 in De Bonte Beestenboel Wortel

DO

17 maart

 wieltjesdag
 OC K3

VR

18 maart

 NM: zwemmen L6

MA

21 maart

 VM: permanentie CLB

DI

22 maart

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

WOE

23 maart

 liedjesproject L1 en L2

DO

24 maart

 wieltjesdag
 NM: MMR-vaccinatie L5
 15.45 uur  16.45 uur: studie

VR

25 maart

 NM: geen zwemmen L1 en L6 (o.v.)

MA

28 maart

 VM: permanentie CLB

DI

29 maart

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

DO

31 maart

 wieltjesdag

 15.45 uur  16.45 uur: studie

VR

1 april

 vastenviering
 rapport 4

 NM: geen zwemmen L1 en L6 (o.v.)

MA

4 april

 start van de paasvakantie met opvang (o.v.)

ZO

17 april

 PASEN

MA

18 april

 PAASMAANDAG (geen school en geen opvang)/einde vd paasvakantie

 15.45 uur  16.45 uur: studie

 16.15 uur  16.45 uur: studie

ONZE CORONAMAATREGELEN OP SCHOOL
1) We blijven inzetten op ventilatie, handhygiëne en afstand houden.
2) Klasgroepen worden in het schoolgebouw niet vermengd.
3) 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!
4) 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.
5) 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.
6) We blijven warme maaltijden serveren. De kinderen zitten in de refter per klasgroep en
hebben vaste plaatsen.
7) De leerlingen in de lagere school hebben in de klas vaste plaatsen.
8) Ouders die direct na schooltijd hun kind op de speelplaats oppikken dragen een
mondmasker.
9) 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 …


Juf Lieze van ICT is op 11/02 opnieuw mama geworden en dit van dochtertje Linne.
Juf Lieze en Linne stellen het goed. Grote broer Eli is ook heel fier op zijn zusje! 
Meester Yoram vervangt juf Lieze tot het einde van het schooljaar.



Onze creaweek van 15/02 tot en met 18/02 was een groot succes.
In elke klas versierden de kinderen op een originele manier hun eigen boom en dit
onder de noemer van ons jaarthema “verbindend schoolklimaat”.
Deze bomen werden dan achteraf door klusjesman Rony op de speelplaats tegen de
muur bevestigd. Achteraf maakten we dan met de kinderen van de ene boom naar de
andere bomen een ketting van verbondenheid.



Tijdens de poëzieweek hebben we extra aandacht aan gedichten gegeven.
Er werden extra activiteiten georganiseerd om gedichten meer in de kijker te zetten;
meer bepaald in het thema natuur. We deden een vrijblijvende gedichtenwedstrijd,
schreven met alle kinderen van de lagere school een rijmslang, maakten
klasgedichten, deden woordenzoektochten met een bingokaart en hielden een toonmoment in de turnzaal. Kortom, een heel toffe en talige poëzieweek 

De winnaars van de gedichtenwedstrijd 



Onze laatste schoolweek voor de start van de krokusvakantie was traditioneel
opnieuw een knotsgekke carnavalsweek.
Op dinsdag 22/02 genoten de leerlingen van L1 van de Masked Singershow van K3.
Tijdens die show was er een speciale gast aanwezig, namelijk oud-juf Lieve! 

Er werd ook met veel plezier geknutseld 

Kleuters van K2 werden geschminkt 
En als kers op de taart hielden we op
vrijdag 25 februari een carnavalsfeest …

… zowel in de kleuterschool … met een zelfgeschreven toneelstuk van juf An 

… als in de lagere school. In de LS met het concept van de Masked Singer 

Na de Masked Singer in de lagere school deden we rond het WZC nog een keitoffe stoet 



“
De opbrengst van de chocomelkverkoop van de leerlingenraad bracht € 239,82 op.
Hiermee gaan we goalen aankopen voor op ons voetbalveld op de speelplaats.
Dankjewel voor jullie steun! 

MEDEDELINGEN


Op maandag 7 maart starten de digitale inschrijvingen voor kinderen geboren in 2020
en ouder; via een link op de schoolwebsite. De link wordt stipt om 8 uur geactiveerd.



Op maandag 7 maart gaan de kleuters van K2 en K3 een ganse dag naar speelboerderij Ravot. Het belooft een heel leuke dag te worden! 



Op maandag 7 maart gaan de leerlingen van L1 en L2 tijdens de namiddag in de
sporthal van Zaventem sporten onder de noemer van Kronkeldiedoe 



Op donderdag 10 maart krijgen we de schoolfotograaf over de vloer en dit voor alle
kinderen vanaf de eerste kleuterklas. De fotograaf komt voor de peuters van K0 op
2 juni langs, wanneer de meeste peuters in de Julesklas zijn ingestapt.



Van woensdag 16 tot en met vrijdag 18 maart gaan onze leerlingen van L1 en L2
op boerderijklassen in Wortel; samen met juf Diane, juf Vanna, juf Michelle, oud-juf
Liliane en onze twee juffen Hilde. De aftelkalenders zijn gemaakt! 



Op woensdag 23 maart nemen de leerlingen van L1 en L2 aan een liedjesproject
deel; in samenwerking met de gemeente Zaventem. Muzikaliteit ten top! 

Vriendelijke groeten
Het Sint-Lambertusteam

