
 

 

 

 

 

ONZE AGENDA              

VR 1 november  Allerheiligen 

ZA 2 november  Allerzielen 

MA 4 november  instap nieuwe peuters in de Julesklas 

 permanentievoormiddag CLB en MDO’s KS 

 NM: K2 en K3 naar het bos 

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

DI 5 november  15.35u – 17.15u: tekenacademie met “meester Luc” (voor ingeschreven 

leerlingen L1 en L2) 

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

 20.15u: ouderraadvergadering 

DO 7 november  wieltjesdag 

VR 8 november  NM: zwemmen L2, L3 en L5 

MA 11 november  WAPENSTILSTAND: geen school en geen opvang  

DI 12 november  8.45 uur: samenkomst lln. en leerkrachten voor jaarthema 

 NM: K2 en K3 naar het bos om opdrachtjes uit te voeren 

 na schooltijd: tekenacademie met “meester Luc” 

DO 14 november  wieltjesdag 

VR 15 november  NM: zwemmen L2, L3 en L5 

ZA 16 november  start van de voorleesweek 

MA 18 november  permanentievoormiddag CLB voor LS 

 theatervoorstelling voor leerlingen van L1, L2 en L3: “Bus met benen” 

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

DI 19 november  na schooltijd: tekenacademie met “meester Luc” 

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

WOE 20 november  Internationale dag van de Rechten van het Kind 

DO  21 november  wieltjesdag 

 18u  19u: instapinfoavond K0 

VR 22 november  NM: zwemmen L2, L3 en L5 

MA 25 november  permanentievoormiddag CLB voor KS 

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

DI  26 november  15.45 uur  16.45 uur: sportsnack ingeschreven lln. L3 en L4 

DO 28 november  wieltjesdag en samenspelen kleuters en lagere schoolkinderen             

VR  29 november  VM: medisch onderzoek L1 (op het centrum te Kortenberg) 

 NM: zwemmen L2, L3 en L5 

 

 



 

 

 

 

WIST JE DAT … 

  … onze 15de brunch opnieuw een succes was?! Langs deze weg wenst de ouderraad 

  iedereen te bedanken voor het welslagen van deze dag. Ook de mensen die mee  

  zorgden voor het overheerlijke dessertenbuffet: BEDANKT!!! 

  Een hartelijke dank aan alle mensen achter de schermen voor hun inzet en aan allen 

  die kwamen genieten van het heerlijke buffet. 

 

 

 

 … het grootouderfeest met als thema “Een liefdes- en vriendschapsfeest” een echte 

  topper was! Onze kleuters en leerlingen van het 1ste en het 2de leerjaar maakten er  

  met de juffen een echte show van o.l.v. “presentatrice” juf Vanna. 

  De opkomst van de grootouders was groot en achteraf werden de 155 aanwezige  

 opa’s en oma’s op heel lekkere taart en een smeuïg kopje koffie/thee getrakteerd. 

  Een welgemeende dankjewel voor alle helpende handen van verschillende ouders. 

 

MEDEDELINGEN 
 

  Schoolkalenders voor het kalenderjaar 2020 zijn te koop in het bureau van meester 

  Jorn/juf Ghislaine. Eén kalender kost € 10. (zolang de voorraad strekt!) Dank voor  

  de prachtige kalender gaat uit naar iedereen die meewerkte aan de creatie ervan! 

  

  Op maandag 4 november starten we opnieuw met onze jaarlijkse wafelverkoop. 

   De brieven met de nodige uitleg zullen via de boekentassen van de leerlingen mee  

  naar huis gegeven worden. Wij hopen op een mooie opbrengst! 

  Alvast bedankt voor jullie medewerking. 

 

Tijdens de kerstvakantie zal er zoals elk jaar GEEN opvang zijn in de school. (kerstvakantie 

start op maandag 23/12 en eindigt op zondag 5/01) 

  

Mvg! Het Sint-Lambertusteam 

 


