
 

 

 

 

 

ONZE AGENDA              

MA 2 december  bijeenkomst in turnzaal voor aansteken eerste kaars m.b.t de advent 

 VM: MDO LS met CLB 

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

 20 uur: ouderraadvergadering 

DI 3 december  10 uur  11 uur: Sinterklaasshow voor alle kleuters in CC De Factorij  

 13.30 uur  14.30 uur: Sinterklaasfeest L1 t.e.m. L4 in CC De Factorij 

 na schooltijd: oudercontact KS 

 15.35u – 17.15u: tekenacademie met “meester Luc” 

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

DO 5 december  wieltjesdag 

VR 6 december  VM: Sinterklaas en Zwarte Piet op bezoek in onze school 

 NM: zwemmen L2, L3 en L5 

MA 9 december  bijeenkomst in turnzaal voor aansteken tweede kaars m.b.t. de advent 

 permanentievoormiddag CLB voor KS 

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

DI 10 december  12.45 uur: leerlingenraad (o.l.v. meester Michael) 

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

 na schooltijd: tekenacademie met “meester Luc” 

DO 12 december  wieltjesdag 

VR 13 december  VM: medisch onderzoek L6 (centrum te Kortenberg)  

 NM: zwemmen L2, L3 en L5 

MA 16 december  bijeenkomst in turnzaal voor aansteken derde kaars m.b.t. de advent 

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

DI 17 december  na schooltijd: tekenacademie met “meester Luc” 

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

WOE 18 december  creadag lagere school 

DO  19 december  wieltjesdag 

 na schooltijd: oudercontact L5 en L6 

VR 20 december  rapport 2 lagere school mee naar huis 

 NM: geen zwemmen voor L2/L3 en L5!  

 14 uur: kerstbezinning in turnzaal voor ouders en grootouders 

MA 23 december  start van de kerstvakantie (GEEN opvang op school) 

WOE 25 december  Kerstmis 

ZO 5 januari  einde van de kerstvakantie 

MA 6 januari  Driekoningen 

 instapdag voor nieuwe peuters in de Julesklas bij juf Elke 

 start inschrijvingsperiode broers en zussen geboortejaar 2018 en ouder 
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WIST U DAT … 
 

 … de jeugddienst van de gemeente Zaventem voor al onze kleuters en 

lagere schoolkinderen tot en met het 4de leerjaar op 3/12 een 

Sinterklaasshow organiseert?!  

De gemeente verzorgt zelf het busvervoer waarvoor dank. 

 … Sinterklaas met zijn zwarte pieten in onze school op bezoek komt en dit op 

vrijdag 6/12! Vol verwachting klopt ons hart!  

 … we op vrijdagnamiddag 20/12 een kerstbezinning zullen houden.  

Ouders en grootouders zijn dan welkom! We starten om 14 uur in onze turnzaal. 

Noteer datum en tijdstip alvast in de agenda’s!  

 

MEDEDELINGEN 

 

  Op woensdag 15 januari organiseert onze school voor de leerkrachten een 

  pedagogische studiedag. Onze school zal die dag gesloten zijn. Er wordt geen  

  opvang voorzien. 

 

  Op vrijdag 31 januari zal onze school gesloten zijn. (LOKALE VERLOFDAG) 

  Er wordt die dag geen opvang voorzien. 

  

  BELANGRIJK! INSCHRIJVINGEN KINDEREN GEBOREN IN 2018 EN OUDER 

- Vanaf ma. 6 januari ‘20 kunnen broertjes en zusjes die geboren zijn in 2018 

(en ouder) op onze school ingeschreven worden. Het is belangrijk om vooraf met 

meester Jorn via mail of telefonisch contact op te nemen voor een afspraak. 

Deze voorrangsperiode voor inschrijving duurt t.e.m. vr. 17 januari ’20. Daarna 

vervalt de voorrangsregeling. 

- Van ma. 20 januari ‘20 t.e.m. vr. 31 januari ‘20 loopt de inschrijvingsperiode 

voor kinderen van personeel. 

- Vanaf ma. 2 maart ‘20 kunnen peuters van nieuwe ouders ingeschreven 

worden!!!  (datum infoavond = di. 28/01 om 19 uur!) 

Meer info zie schoolwebsite a.u.b.: www.sintlambertusschool-nossegem.be  
 

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) 

Het Sint-Lambertusteam wenst iedereen alvast “zeer fijne kerstdagen en een liefdevol 2020”! 

 

Vriendelijke groeten!  

Het Sint-Lambertusteam  
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