
 

 

 

 

 

 

 

 

MA 19 april  start van het 3de trimester 

 instap nieuwe peuters in K0 bij juf Elke en juf Hilde: Basma, Nel, Leonore,  

Zayneb, Eren, Erza en Esperança 

 start projectweek KS  klimaat/natuur 

 VM: permanentie CLB 

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

DO 22 april  wieltjesdag 

 SCHOOLFOTOGRAAF 

VR 23 april  NM: GEEN zwemmen 

MA 26 april  NM: online onderwijsraadvergadering 

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

DO  29 april  wieltjesdag 

VR 30 april  NM: zwemmen voor L1, L2, L4 en L5 

 

WIST JE DAT … 

  … er nog steeds schoolkalenders te koop zijn. 
  Wie één of meerdere schoolkalenders wenst te kopen, gelieve het totale bedrag van  
  € 9 per kalender op het rekeningnummer van de ouderraad over te schrijven: 
  BE98 7341 5306 4793 met als mededeling “aantal kalenders + naam en klas van het 
  oudste schoolgaande kind bij ons op school”. 
  De bestelde kalenders worden daarna dan via de boekentas mee naar huis gegeven. 
 
  … we met de opbrengst van de plantenverkoop (ongeveer 450 euro) het school- 
  domein verder gaan “vergroenen”. Hartelijk dank voor jullie steun!  
 

 
   
   
 AANDACHT! AANDACHT! AANDACHT! AANDACHT! AANDACHT!  
 
 

  Bij deze zouden we graag onder de ouders van onze school een oproep doen. 
  We zijn op school op zoek naar een slijpschijf voor asfalt. Zoals jullie weten werken 
  we dit jaar rond klimaat. Binnen dit jaarthema hebben we een droom. We dromen  
  namelijk van een groene speelplaats … of toch een groenere speelplaats. Hiervoor  
  zijn we op zoek naar een slijpschijf om enkele stukken uit onze speelplaats te  
  slijpen. Deze plekken kunnen we dan proberen om te vormen in kleine, groene  
  plekjes door middel van het planten van bomen, struiken en klimplanten. 
  Indien jullie of iemand die jullie kennen ons kan helpen met het openslijpen mag je  
  ons dit zeker en vast laten weten: sln.directie@gmail.com of 02/759.56.04 
  (technische gegevens: asfalt, 7 cm diep, low- budget)  
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MEDEDELINGEN 
 
   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. Blijf daarom je kind warme kledij aandoen!!! 
  - De studie voor L2 tot en met L6 blijft afgelast. 
  - Mondmaskerplicht voor de leerlingen van L5 en L6. 
  - Mondmaskerplicht voor ouders in de schoolomgeving. 
  - 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. 
 
  Vanaf maandag 19 april mogen we van hogerhand onze refter opnieuw openen.  
  De warme maaltijden en de soepjes herstarten dus vanaf maandag 19 april. 
 
  Het zwembad van Zaventem mocht opnieuw de deuren openen. 
  Wij hernemen de zwemlessen voor onze leerlingen van L1, L2, L4 en L5.   
  De zwemlessen vinden om de twee weken plaats. 
  De eerste zwemles van het derde trimester staat gepland op vrijdag 30 april. 
  De andere zwemlessen vinden plaats op vrijdag 28 mei en vrijdag 11 juni,  
  weliswaar onder voorbehoud. 
 
  Op donderdag 22 april komt de schoolfotograaf bij ons op school langs.   
  Die dag maakt de schoolfotograaf zowel individuele foto’s van de kinderen   
  alsook klasfoto’s die jullie dan later online kunnen bestellen. Meer info volgt. 
 
 
  In de lagere school hielden we van maandag 15 tot en met vrijdag 19 maart onze  
  projectweek m.b.t. ons jaarthema klimaat/natuur. 
  Tijdens de eerste week van de paasvakantie staat er ook in de kleuterschool  
  een projectweek gepland rond hetzelfde jaarthema. (voor K1, K2 en K3) 
  K0 start een weekje later met hun projectweek omwille van het groot aantal  
  nieuwe instappertjes. 
  
  Niet vergeten dat onze derde en laatste pedagogische studiedag op woensdag  
  12 mei gepland staat. Die dag is de school gesloten en wordt er geen opvang  
  voorzien. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
  Door de opgelegde “paaspauze” konden we op vrijdag 2 april onze geplande 
  vastenvoettocht helaas niet laten plaatsvinden. 
  We hebben de vastenvoettocht verplaatst naar vrijdag 21 mei en noemen  
  het onze pinkstervoettocht. 
 
 
   Er komen steeds meer en meer peuters in K0 of de Julesklas bij.  
  Na de paasvakantie verwelkomen wij Basma, Nel, Leonore, Zayneb, Eren  
  en Esperança. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  Voor de paasvakantie van start ging hebben wij op onze  
  speelplaats van de Zaventemse vogelvrienden 
  “Kille Meutel” nieuwe  huismussenhotels geplaatst 
  gekregen waarvoor dank!  
  Deze werden tegen de zijgevel boven de brandtrap 
  opgehangen. (Op de foto: Hoe herken je een huismus?) 
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
 
Vriendelijke groeten 
Het Sint-Lambertusteam 


