
 

 

 

 

 

ONZE AGENDA              

WO 1 september  eerste schooldag met verwelkoming leerlingen op speelplaats door het Sint-

Lambertusteam 

 eerste keer woensdagnamiddagopvang met juf Anahid en juf Elien 

DO 2 september  wieltjesdag 

MA 6 september  16.15 uur  16.45 uur: studie (voor lln. L23456) 

DI 7 september  15.35 uur  17.15 uur: start tekenacademie met meester Luc voor 

ingeschreven kinderen L1 en L2 

 15.45 uur  16.45 uur: studie (voor lln. L23456) 

DO 9 september  wieltjesdag 

 15.45 uur  16.45 uur: studie (voor lln. L23456) 

 19 uur  20 uur en 20.15 uur  21.15 uur: klassikale infoavond KO en L1 

ZO 12 september  Open Monumentendag 

MA 13 september  start warme maaltijden 

 16.15 uur  16.45 uur: studie (voor lln. L23456) 

 19 uur  20 uur en 20.15 uur  21.15 uur: klassikale infoavond L4 en L5 

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

 15.45 uur  16.45 uur: studie (voor lln. L23456) 

 19 uur  20 uur en 20.15 uur  21.15 uur: klassikale infoavond L3 en L6 

WOE 15 september  19 uur  20 uur en 20.15 uur  21.15 uur: klassikale infoavond K3 

DO 16 september  wieltjesdag 

 15.45 uur  16.45 uur: studie (voor lln. L23456) 

 19 uur  20 uur + 20.15 uur  21.15 uur: klassikale infoavond K1, K2 en L2 

VR  17 september  NM: eerste zwemles L2345 in het zwembad van Zaventem 

MA  20 september  start sportieve week (tot en met vrijdag 24/09) 

 VM: permanentie CLB voor kleuter- en lagere school 

 16.15 uur  16.45 uur: studie (voor lln. L23456) 

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

 15.45 uur  16.45 uur: studie (voor lln. L23456) 

DO  23 september  wieltjesdag                15.45 uur  16.45 uur: studie (voor lln. L23456) 

VR 24 september  NM: geen zwemmen!!! 

MA 27 september  daguitstap L234 naar Hidrodoe 

 16.15 uur  16.45 uur: studie (voor lln. L23456) 

DI 28 september  na schooltijd: tekenacademie met “meester Luc” 

 15.45 uur  16.45 uur: studie (voor lln. L23456) 

DO  30 september  wieltjesdag 

 15.45 uur  16.45 uur: studie (voor lln. L23456) 

VR  1 oktober  pedagogische studiedag: GEEN SCHOOL EN GEEN OPVANG! 

MA 4 oktober  verlofdag: GEEN SCHOOL EN GEEN OPVANG! 



 

 

 

 

 

WIST JE DAT … 

 …  we op school opnieuw deelnemen aan enkele inzamelacties. 

  Alvast bedankt voor jullie medewerking!  

  1) batterijen 2) inktpatronen printers  3) klein ICT-materiaal 

 

 … onze leerlingen van de lagere school vanaf vrijdag 17/09  

  opnieuw gaan zwemmen in het zwembad van Zaventem: 

   van september t.e.m. januari: L2, L3, L4 en L5 

   van februari t.e.m. juni: L1 en L6   

 

 …  het menu voor de warme maaltijden alleen op onze school- 

  website raadpleegbaar is. Er wordt geen overzicht op papier  

  meegegeven. (www.sintlambertusschool-nossegem.be ) 

  De warme maaltijden zijn alleen digitaal te bestellen. 

  Op het einde van elke maand krijg je als ouder via smartschool  

   een uitnodigingsmail waarin een link verwerkt zit waarmee  

  warme maaltijden kunnen besteld worden. 

  We voorzien geen melkjes meer aangezien hier weinig interesse 

  voor was. Onze kinderen drinken op school alleen maar water. 

  

 …  de ouderraad op vrijdag 15 oktober opnieuw een pizzaverkoop 

  organiseert  Meer info volgt! 

 

MEDEDELINGEN 

 

  Gelieve bij afwezigheid van je kind(eren) dit via mail aan de school te   

   laten weten a.u.b. t.a.v. het secretariaat. 

   Annuleren van warme maaltijden moeten ook voor 9 uur ’s ochtends  

   gemaild worden.  

     Gelieve dus niet meer telefonisch contact op te nemen om een  

   afwezigheid van je kind of om een warme maaltijd te annuleren, maar 

   hiervoor een mail te sturen a.u.b.: telkens naar het secretariaat! 

   Laattijdige bestellingen van warme maaltijden worden niet meer 

   verwerkt of doorgestuurd.  

    We gaan er dan van uit dat het kind in kwestie die maand  

   boterhammetjes eet. 

 

http://www.sintlambertusschool-nossegem.be/


 

 

 

 

 

 

 

 

    Mogen wij vriendelijk vragen de openingsuren van onze school te    

   respecteren? De school begint alle weekdagen om 8.42 uur!  

   Om praktische en veiligheidsredenen vragen wij dat de kinderen op 

   de speelplaats aanwezig zijn VOOR de bel van 8.42 uur!!! 

   Telaatkomers storen de rijen en missen een deel van de les. Dit geldt 

   ook voor de kleuters. Na het belsignaal gaan de poorten op slot en 

   melden de kinderen zich samen met de ouders via de videofoon aan 

  het poortje in de kleuterspeeltuin. 

 

    Nog even ter herinnering … 

   Voor de kinderen die met de auto worden afgezet, is er nog steeds  

   de kiss- en ridezone in de Burggrachtstraat. 

   Ouders dragen steeds een mondmasker bij het afzetten en ophalen 

   van hun kind(eren).  

   Kinderen die tussen 7 uur en 8.15 uur naar school gebracht worden, 

    worden via de zijingang van de turnzaal aangemeld. (betalende 

   voorschoolse opvang)  

   Kinderen die vanaf 8.15 uur naar school komen, blijven op de 

   speelplaats onder toezicht. 

   Door de corona komen ouders niet op het schooldomein, enkel op  

   afspraak. 

   Versper a.u.b. de doorgang aan de poorten niet voor de kinderen. 

   De schoolpoorten worden na het belsignaal om 8.42 uur afgesloten. 

     

   Wij zijn op zoek naar ouders, grootouders of kennissen die zich voor 

   een gans schooljaar bij ons voor enkele uurtjes per week willen  

   inzetten om leerlingen in onze lagere school die er nood aan hebben 

    nog taliger te maken dan ze al zijn. 

   Onder de paraplu van Auxilia kan je dan als vrijwillige lesgever  

   in onze lagere school talige activiteitjes met leerlingen verzorgen. 

   Gelieve bij interesse contact op te nemen met de school a.u.b.:  

   sln.directie@gmail.com of 02/759.46.04  

  Wij willen het aantal auto’s voor de school graag verminderen en  

   en vragen daarom om samen met de kinderen bij voorkeur met de fiets 

   of te voet naar school te komen. 

    Voor diegenen die met de auto naar school komen, raden we jullie  

   aan om gebruik te maken van de kiss- en ridezone. 

   Rond de school is er een zone 30 voorzien, gelieve deze te  

   respecteren a.u.b.   

mailto:sln.directie@gmail.com


 

 

  

 

 

 

 

 

   De bedragen voor de maximumfactuur:  KS: € 45   LS: € 90 

    

    Op vrijdag 1 oktober organiseren wij voor de juffen en de meesters 

   onze eerste pedagogische studiedag. Die dag zal de school gesloten 

   zijn en voorzien wij geen opvang. 

   Op maandag 4 oktober staat onze eerste lokale verlofdag  

   gepland. Onze school zal dan ook gesloten zijn. Wij voorzien die dag  

   geen opvang. Bedankt voor jullie begrip!   

 

    Bij het begin van het schooljaar organiseert elke klas een klassikale 

   infoavond. Elke klastitularis voorziet twee shiften om jullie coronaproof 

   (iedereen draagt een mondmasker) te verwelkomen en toe te spreken: 

    shift 1: van 19 uur tot 20 uur 

    shift 2: van 20.15 uur tot 21.15 uur 

   Zo ontmoeten jullie de klastitularis van jullie kind(eren) 

   en kunnen jullie naar alle belangrijke info m.b.t. de klaswerking  

   luisteren. We voorzien ook de mogelijkheid om vragen te stellen. 

   Wie de Nederlandse taal nog niet goed begrijpt, brengt zelf een 

   volwassen tolk mee naar de infoavond. 

   Deze belangrijke infoavond is niet bedoeld voor kinderen. Zij blijven  

   dan ook thuis zodat er vlotjes kan “vergaderd” worden. 

    donderdag 9/09: KO en L1 

    maandag 13/09: L4 en L5 

    dinsdag 14/09: L3 en L6 

    woensdag 15/09: K3 

    donderdag 16/09: K1, K2 en L2 

 
     Graag herhalen we nog even de coronaveiligheidsmaatregelen:   
  - Social distancing moet ten allen tijde gerespecteerd worden.  
  -  We blijven aandacht hebben voor een goede handhygiëne. 
  - 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. 
  - De studie wordt opnieuw ingericht; maar vanaf nu in de refter. 
  - Mondmaskerplicht voor de leerlingen van L5 en L6 valt weg. 
  - Mondmaskerplicht voor ouders in de schoolomgeving is nog steeds aan de orde. 
  - 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. 
 



 

 

 
 
 
 
 

 

    Om het nieuwe schooljaar extra fijn te maken, organiseren wij vanaf 

   maandag 20 tot en met vrijdag 24 september een sportweek en dit voor 

   alle kleuters en lagere schoolkinderen. In die week staat bewegen 

   centraal  Meer info volgt! 

 

  

    Hartelijk dank aan de ouderraad voor het mooi versieren van onze  

   schoolpoorten voor de eerste schooldag  

 

    Wij zijn aan het schooljaar met 224 leerlingen gestart: 80 kleuters en 

   144 lagere schoolkinderen. Een weetje:113 jongens en 111 meisjes  

   In de Julesklas stappen er doorheen het schooljaar nog 17 peuters in. 

   Dat brengt ons totaal aantal leerlingen op het einde van dit schooljaar 

    op 241!  



 

 

 

 

 

 

 

 Ons jaarthema is dit schooljaar “ de kracht van verbinding/samen sterk!” 

  De twee vorige schooljaren werkten we rond klimaat/natuur. Tijdens de zomer  

  hebben we onze speelplaats “vergroend”. We zijn heel fier op het resultaat  

 

 

 

 

 

Vriendelijke groeten! 

Het Sint-Lambertusteam 


