
 

 

 

 

 

ONZE AGENDA              

MA 2 maart  welkom aan de nieuwe instappers: Damian, Finn en Mirre 

 8 uur: start vrije inschrijvingen voor* kinderen geboren in 2018 en vroeger 

 start projectweek “klimaat & milieu” 

 VM: theatervoorstellingen “Levende Muziek” KS en LS 

 20.15u: ouderraadvergadering 

DI 3 maart  10.30u: workshop “Appelmoes” voor L1 en L2 

 NM: L5 en L6 naar het containerpark 

 NM: de vuilniskar op bezoek voor L1 en L2 

 na schooltijd: tekenacademie met “meester Luc” 

WO 4 maart  VM: creadag voor KS en LS 

VR 6 maart  NM: zwemmen (L1,L4 en L6)                      20u: quiz ouderraad (turnzaal) 

MA   9 maart  VM: permanentie CLB voor KS en LS        VM: MDO’s L5 en L6 

DI 10 maart  na schooltijd: tekenacademie met “meester Luc” 

 12.45u: leerlingenraad o.l.v. meester Michael 

DO 12 maart  hele dag hopsakeemateriaal ter beschikking van onze kleuters  

VR 13 maart  NM: zwemmen (L1,L4 en L6) 

MA 16 maart  16u  17u: sportsnackles L1 en L2 

DI 17 maart  15.45 uur - 16.45 uur: sportsnackles L3 en L4 

 na schooltijd: tekenacademie met “meester Luc” 

 18u: instapinfoavond K0                               19u: infoavond zeeklassen 

DO 19 maart  19u: oudercontact K3 

VR 20 maart  NM: zwemmen (L1, L4 en L6) 

MA 23 maart  permanentie CLB LS                             16u  17u: sportsnackles L1 en L2 

DI  24 maart  15.45 uur - 16.45 uur: sportsnackles L3 en L4 

 na schooltijd: tekenacademie met “meester Luc” 

DO 26 maart  hele dag spelen de kleuters en de lagere schoolkinderen samen 

VR 27 maart  NM: zwemmen (L1, L4 en L6) 

MA 30 maart  permanentie CLB KS                           16u  17u: sportsnackles L1 en L2 

DI  31 maart  15.45 uur - 16.45 uur: sportsnackles L3 en L4 

 na schooltijd: tekenacademie met “meester Luc” 

DO 2 april  schoolfotograaf 

VR  3 april  rapport 4 

 9u: vastenviering met aansluitend vastenvoettocht 

 NM: geen zwemmen voor L1, L4 en L6 

MA 6 april t.e.m.  

19 april 

 paasvakantie met opvang op school 

 zondag 12 april: Pasen 

 



 

 

 

 

WIST JE DAT … 

 … onze school op 2 maart 232 kinderen telde: 116 jongens en 116 meisjes! 

 … onze project “klimaat & milieu” ten zeerste door onze leerlingen gesmaakt 

wordt. Vele leerrijke, uitdagende en toffe activiteiten kleuren de projectweek!  

 … de quiz van de ouderraad op vrijdag 6 maart een groot succes was. 

Een oprechte dankjewel voor alle leden van de ouderraad! Op naar editie 6 …  

 … wij op 16 maart opnieuw met sportsnacklessen starten voor leerlingen van 

L1 t.e.m. L4. Er zijn nog steeds plaatsen vrij om in te schrijven! Snel 

inschrijven is de boodschap!!! 

 

MEDEDELINGEN 

 Wij organiseerden een gedichtenwedstrijd. Alle leerkrachten kozen of 

schreven zelf een gedicht dat enerzijds iets met het klimaat of het milieu te 

maken had en tevens ook typerend was voor elk leerkracht. En het was 

dan de bedoeling dat elke leerling apart zoveel mogelijke gedichten juist 

koppelde aan de betrokken leerkrachten. Onderstaand de winnaars van 

dienst! Ook 3 andere kinderen wonnen met een zelfgeschreven gedicht! 

 

 Paasboeken kunnen tot en met maandag 16 maart besteld worden. 

 

 Op vrijdag 3 april zijn ouders en grootouders welkom om aan de 

vastenviering deel te nemen. Deze start om 9 uur in de Nossegemse kerk. 

Aansluitend volgt de klassieker: de vastenvoettocht! 

 De paasvakantie start op maandag 6 april en eindigt op zondag 19 april. 

Wij voorzien tijdens de paasvakantie opvang op school. 

Mvg 

Het Sint-Lambertusteam 


