
 

 

 

 

 

 

 

D0 1 oktober  wieltjesdag 

ZO 4 oktober  werelddierendag 

MA 5 oktober  Saved by the Bell (ZONDER ouders op de speelplaats) 

 Dag van de leerkracht 

 VM: MDO’s LS 

 16u  17u: sportsnack ingeschreven lln. L1 en L2 met “meester Sander” 

DI 6 oktober  na schooltijd: tekenacademie met “meester Luc” 

 15.45 uur  16.45 uur: sportsnack ingeschreven lln. L3 en L4 

WOE 7 oktober  pedagogische studiedag: GEEN school en GEEN opvang 

DO 8 oktober  wieltjesdag 

 daguitstap L3 en L4 naar het speelgoedmuseum 

VR 9 oktober  NM: zwemmen L2, L3 en L6 

ZO 11 oktober  start “Week van het Bos” 

MA 12 oktober  start extra sportieve week op school          VM: permanentie CLB 

 16u  17u: sportsnack ingeschreven lln. L1 en L2 met “meester Sander” 

DI 13 oktober  na schooltijd: tekenacademie met “meester Luc” 

DO  15 oktober  wieltjesdag 

 daguitstap naar het bos voor L2 

MA 19 oktober  VM: permanentie CLB 

 16u  17u: sportsnack ingeschreven lln. L1 en L2 met “meester Sander” 

DI  20 oktober  na schooltijd: tekenacademie met “meester Luc” 

 15.45 uur  16.45 uur: sportsnack ingeschreven lln. L3 en L4 

DO 22 oktober  wieltjesdag                     

VR  23 oktober  dag van de jeugdbeweging             NM: zwemmen L2, L3 en L6 

MA 26 oktober   16u  17u: sportsnack ingeschreven lln. L1 en L2 met “meester Sander” 

DI 27 oktober  na schooltijd: tekenacademie met “meester Luc” 

 15.45 uur  16.45 uur: sportsnack ingeschreven lln. L3 en L4 

DO 29 oktober  wieltjesdag 

 oudercontact lagere school (meer info volgt!) 

VR 30 oktober  rapport 1 lagere school 

ZO  1 november  Allerheiligen 

MA 2 november  Allerzielen 

 start van de herfstvakantie met mogelijkheid tot opvang in onze school 

ZO 8 november  einde van de herfstvakantie 

MA 9 november  welkom aan de nieuwe instappers in de Julesklas bij juf Elke 

 VM: permanentie CLB 

 16 uur  17 uur: sportsnack voor ingeschreven lln. L1 en L2 



 

 

 

 

WIST JE DAT … 

  … wij het schooljaar goed gestart zijn met een mooie startviering in de kerk van  

  Nossegem. Dank aan meester Michael en juf Elke voor het uitwerken van de  

  viering! Ook dank aan mijnheer pastoor voor het leiden van de viering  

  

 … de scholenveldloop door de coronaperikelen niet kon plaatsvinden. Als alternatief 

  voorzien wij een extra sportieve week op school vanaf maandag 12/10 waarbij alle  

  kinderen per dag 20 minuten gaan wandelen of lopen. 

 

  … er op onze speelplaats tegen de grote scheidingsmuur een groene, houten boom 

  staat. Die boom is een verwijzing naar ons jaarthema “SLN♥ KLIMAAT”. 

  De boom heeft enkele zwarte ongezonde blaadjes en samen met de leerlingen zullen 

  we de boom helpen om terug frisse, groene blaadjes te krijgen. 

  Doorheen het schooljaar brengen we verschillende actiepunten aan. Deze actie- 

  punten staan in het teken van een beter klimaat. Elk actiepunt staat voor een nieuw  

  en groen fris blaadje. Volgende actiepunten hebben de kinderen reeds verwezenlijkt: 

  - Drinkbus en brooddoos (schooljaar 2019-2020) 

  - Meer fluo en minder wagens aan de schoolpoorten (september 2020) 

  -  Minder zwerfvuil in Nossegem (september 2020) 

  - Fruit en groenten eten van Belgische bodem en binnen het seizoen (oktober ’20) 

  We willen de kinderen in de maand oktober bewust maken dat niet al het fruit in onze  

  winkels uit België komt. Het meeste fruit komt via een vliegtuig of per boot. Door  

  bewust fruit uit eigen land of tuin te kiezen, kunnen we ook ons steentje bijdragen. 

 

MEDEDELINGEN 
  Op maandag 5/10 nemen we opnieuw deel aan de actie “Saved by the Bell” 

  Normaal gezien mogen ouders dan mee op de speelplaats maar door de corona 

  gaan we dit helaas niet kunnen toepassen. Bedankt voor jullie begrip. 

 

  Op woensdag 7/10 zijn we gesloten wegens het organiseren van   

  onze eerste pedagogische studiedag. We voorzien die dag geen opvang. 

   

  Wij voorzien een oudercontact op dond. 29/10 voor alle leerlingen van de lagere 

  school. Meer info volgt. Op die manier wensen we jullie als ouders   

  sneller te informeren over de prestaties/vaardigheden van jullie kinderen. 

 

 Tijdens de herfstvakantie wordt er op school opvang voorzien (van 2/11 t.e.m. 

  6/11). Er moet wel op voorhand ingeschreven en betaald worden. Op die manier 

  hebben wij een duidelijk zicht op het aantal kinderen. (brief reeds meegegeven)  

 

Mvg! Het Sint-Lambertusteam 


