
 

 

 

 

 

ZO  1 mei  FEEST VAN DE ARBEID 

MA 3 mei  VM: permanentie CLB 

DI 4 mei  na schooltijd: tekenacademie met “meester Luc”  

DO 6 mei  wieltjesdag 

VR 7 mei  VM: toneelvoorstelling L1 met als toeschouwers K3 (coronaproof) 

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

 NM: GEEN zwemmen 

ZO 9 mei  moederdag  

DI 11 mei  na schooltijd: tekenacademie met “meester Luc” 

WOE 12 mei  pedagogische studiedag: GEEN SCHOOL EN GEEN OPVANG 

DO 13 mei  Hemelvaartsdag (GEEN SCHOOL EN GEEN OPVANG) 

VR 14 mei  brugdag: GEEN SCHOOL EN GEEN OPVANG 

MA 17 mei  daguitstap K3 en L1 naar het Ollemanshoekje te Herselt (coronaproof) 

 VM: MDO LS met CLB 

DI 18 mei  na schooltijd: tekenacademie met “meester Luc”  

WOE 19 mei  pinkstervoettocht L2 

DO 20 mei  wieltjesdag 

VR 21 mei  algemene datum pinkstervoettocht 

ZO  23 mei  Pinksteren  

MA 24 mei  pinkstermaandag: GEEN SCHOOL EN GEEN OPVANG 

DI 25 mei  na schooltijd: tekenacademie met “meester Luc” 

DO  27 mei  wieltjesdag 

 rapport 5 

 19 uur: infoavond overgang K3  L1 (meer info volgt) 

VR 28 mei  NM: zwemmen voor L1, L2, L4 en L5 

MA 31 mei  VM: MDO KS met CLB 

 NM: online onderwijsraadvergadering 

ZA 5 juni  SCHOOLFEEST voor de KINDEREN (zonder ouders) 

 

WIST JE DAT … 

  … op dit moment onze school 229 leerlingen telt:120 jongens en 109 meisjes. 
  Het einde van het schooljaar komt stilaan dichterbij maar er staat nog van alles op 
  het programma. De laatste schooldag van dit jaar valt op woensdag 30 juni. 
  Die dag is het de bedoeling dat alle kinderen voor 13 uur worden opgehaald zodat we  
  de schoolpoorten kunnen sluiten en de grote vakantie kan starten. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
  … juf Lieve na 38 jaar trouwe dienst als klasjuf van onze tweede kleuterklas op 
  pensioen gaat. Juf Lieve trekt op 30 juni de schoolpoort definitief achter zich dicht.  
  Wij zijn juf Lieve heel dankbaar voor de fijne samenwerking en de vele jaren dat zij  
  als een echte moederfiguur voor onze vierjarige kleuters zorgde, hen het nodige aan- 
  leerde en begeleidde in hun verdere ontwikkeling. We gaan juf Lieve zeker missen!!! 
 

 
  … de leerlingen van het 1ste  leerjaar voor de kleuters van K3 op 7/05 toneel gespeeld 
  hebben. Het toneelstuk vond coronaproof plaats op de speelplaats. 
  Iedereen heeft ten volle van het toneelstuk genoten!!!  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
  … op maandag 19 april de paasklokken nog over onze school in Nossegem vlogen! 
  Ze waren de weg kwijt maar gelukkig heeft onze ouderraad de paasklokken 
  geholpen waarvoor dank! Onze leerlingen en leerkrachten genoten van de lekkere  
  paaseieren  

 
 

 
 
 
 

 
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. 
  
  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 de week van maandag 17 mei 
  tot en met vrijdag 21 mei en noemen het onze pinkstervoettocht. 
  Jullie kregen hierover reeds via een brief de nodige info. 



 

 

 
 

 
 
 
 
  Op zaterdag 5 juni staat ons schoolfeest gepland.  
  Door de voorzorgsmaatregelen m.b.t. de corona kunnen we het schoolfeest helaas  
  niet laten plaatsvinden zoals we gewoon zijn. 
  We hebben er met het team voor gekozen om op zaterdag 5 juni alleen een feest  
  voor de kinderen te organiseren maar spijtig genoeg niet voor de ouders. 
  Wat we wel al even kunnen zeggen is dat we die dag met alle juffen en meesters op  
  het schooldomein voor de nodige animatie gaan zorgen. 
  De kleuters zullen welkom zijn tussen 10 uur en 13 uur. 
  De lagere schoolkinderen zullen welkom zijn tussen 14 uur en 17 uur. 
  Het is de bedoeling dat er vooraf ingeschreven wordt. 
  We overleggen ook met de ouderraad hoe zij ons kunnen helpen met de organisatie. 
   Jullie krijgen hierover nog de nodige info per brief. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Op het einde van het schooljaar gaan de kinderen normaal gezien op schoolreis. 
  Door de coronaperikelen hebben we er met het team voor gekozen om dit schooljaar  
  niet op schoolreis te gaan. 
  Enerzijds omdat de onkosten voor het busvervoer te hoog gaan zijn. 
  Anderzijds omdat wij voor de veiligheid kiezen. 
  Normaal gezien gingen K1, K2 en K3 naar de Kloek in Grobbendonk. 
  L123 gingen normaal gezien op schoolreis naar Pairi Daiza en L456 naar De Beekse  
  Bergen. 
 
  Op zondag 9 mei is het moederdag!  
  Wij wensen alle mama’s van onze school alvast een heel fijne moederdag toe!!!  
  Hopelijk zullen de weergoden ons goedgezind zijn. 
 
 

 

 
 
Vriendelijke groeten 
Het Sint-Lambertusteam 


