
 

 

 

 

 

ONZE AGENDA              

WOE 1 januari  Nieuwjaar 

ZO 5 januari  einde kerstvakantie 

MA 6 januari  Driekoningen en welkom aan de nieuwe instappers in K0 

 start inschrijvingsperiode broers en zussen geboortejaar 2018 en ouder 

 VM: permanentie CLB voor LS 

DI 7 januari  na schooltijd: tekenacademie met “meester Luc” 

DO 9 januari  wieltjesdag 

VR 10 januari  NM: zwemmen L2, L3 en L5 

MA 13 januari  VM: permanentie CLB voor KS                   20 uur: ouderraadvergadering 

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

WOE 15 januari  pedagogische studiedag: GEEN SCHOOL EN GEEN OPVANG!!! 

DO 16 januari  wieltjesdag 

VR 17 januari  einde inschrijvingsperiode broers en zussen geboortejaar 2018 en ouder 

 NM: zwemmen L2, L3 en L5 

MA 20 januari  start inschrijvingsperiode kinderen van personeel 

 VM: permanentie CLB voor LS 

DI 21 januari  12.45 uur: leerlingenraad (o.l.v. meester Michael) 

 na schooltijd: tekenacademie met “meester Luc” 

 19 uur: infoavond boerderijklassen voor L1 en L2 

DO  23 januari  wieltjes- en gedichtendag 

VR 24 januari  NM: zwemmen L2, L3 en L5 (laatste zwemles) 

MA 27 januari  VM: MDO’s KS met CLB 

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

 19 uur: infoavond inschrijvingen voor nieuwe ouders 

DO 30 januari  wieltjesdag en samen spelen kleuters en lagere schoolkinderen 

VR 31 januari  verlofdag: GEEN SCHOOL EN GEEN OPVANG!!! 

AANDACHT!!! 
  Gelieve in het eerste gedeelte van de Pachthofstraat tussen de brillen- 

  winkel en de schoolstraat NIET op de stoep te parkeren a.u.b.! Wij hebben 

  opgemerkt dat daar ter plaatse veel halvelings op de stoep wordt geparkeerd. 

  Dit kan de veiligheid van onze schoolgaande kinderen in gevaar brengen! 

  Gelieve ook van de kiss- en ridezone in de Burggrachtstraat gebruik te maken om 

  kinderen af te zetten en dit niet te doen in de zone voor het begin van de  

  schoolstraat a.u.b. De zone voor de schoolstraat is geen kiss- and ridezone. 

  Dankjewel voor jullie begrip en jullie medewerking! 
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WIST U DAT … 
 

 … de eerste van drie inschrijvingsperiodes start op maandag 6 januari. 

Tijdens deze inschrijvingsperiode kunnen broers en zussen  

(° 2018 en ouder) van kinderen die reeds op onze school zitten 

ingeschreven worden. De voorrangsperiode duurt tot en met vrijdag 17/01. 

Het is wenselijk om vooraf een afspraak te maken met de directie 

(sln.directie@gmail.com of 02/759.46.04)  

Vanaf  20 januari start de tweede inschrijvingsperiode voor kinderen van 

personeelsleden die op onze school werken. Deze duurt tot en met 30 januari. 

Vanaf maandag 2 maart krijgen andere ouders die nog geen kind op onze 

school hebben de mogelijkheid om hun kind(eren) in te schrijven. 

 

MEDEDELINGEN 

 

  Er zijn nog steeds kalenders voor het kalenderjaar 2020 te koop. 

  Jullie kunnen hiervoor terecht op het secretariaat bij juf Ghislaine of juf An. 

 

  De leerlingen van L2, L3 en L5 starten aan hun laatste maand zwemles.  

  Vanaf 7 februari starten de zwemlessen voor L1, L4 en L6. 

 

  Op woensdag 15 januari organiseert onze school voor de leerkrachten een 

  pedagogische studiedag. Onze school zal die dag gesloten zijn. Er wordt geen  

  opvang voorzien. 

 

  Op vrijdag 31 januari zal onze school gesloten zijn. (lokale verlofdag) 

  Er wordt die dag geen opvang voorzien. 

 

  Op maandag 3 februari organiseert de ouderraad een pannenkoekenverkoop. 

  De brief met meer info over deze actie wordt in de week van 13/01 via de boeken- 

  tassen van de leerlingen mee naar huis gegeven. Pannenkoeken zullen vooraf  

  kunnen besteld worden aan € 5 voor 6 pannenkoeken. Ter plaatse zullen er die  

  dag ook pannenkoeken met “topping” aan € 1 verkocht worden. 

  

  Op maandag 24 februari start de krokusvakantie en deze duurt tot en met zondag 

  1 maart. Tijdens de krokusvakantie voorzien wij bij ons op school opnieuw opvang. 

  De brief met mogelijkheid tot inschrijving volgt later. 

 

Vriendelijke groeten!  

Het Sint-Lambertusteam  
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