
 

 

 

 

 

ONZE AGENDA              

DI 1 oktober  8.45u: samenkomst met alle lln. en lkren voor jaarthema “Handen vol hoop … 

op een beter klimaat!” (turnzaal) 

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

leerlingen L1 en L2) 

 20.15u: ouderraadvergadering 

DO 3 oktober  wieltjesdag 

VR 4 oktober  Werelddierendag     Saved by the Bell    Dag van de leerkracht 

 NM: zwemmen L2, L3 en L5 

MA 7 oktober  VM: MDO’s kleuterschool en lagere school met CLB 

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

DI 8 oktober  na schooltijd: tekenacademie met “meester Luc” 

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

DO 10 oktober  wieltjesdag 

VR 11 oktober  NM: zwemmen L2, L3 en L5 

MA 14 oktober  pedagogische studiedag: GEEN school en GEEN opvang! 

DI 15 oktober  VM: K2 en K3 zingen en dansen in WZC Ter Burg 

 NM: L2 op uitstap naar het bos 

 na schooltijd: tekenacademie met “meester Luc” 

DO  17 oktober  wieltjesdag 

VR 18 oktober  Dag van de Jeugdbeweging 

 NM: grootouderfeest voor alle klassen van de kleuterschool + L1 & L2 

 NM: zwemmen L3 en L5 

ZO 20 oktober  9.30 uur  12.30 uur: brunch ouderraad 

MA 21 oktober  L1, L3 en L4 op uitstap naar het bos (hele dag)   VM: permanentie CLB 

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

DI  22 oktober  NM: les veilig internet in L6 

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

DO 24 oktober  wieltjesdag                      na schooltijd: oudercontact lagere school 

VR  25 oktober  rapport 1 lagere school                                NM: zwemmen L2, L3 en L5 

MA 28 oktober  start van de herfstvakantie met mogelijkheid tot opvang in onze school 

VR 1 november  Allerheiligen 

ZA  2 november  Allerzielen 

ZO 3 november  einde van de herfstvakantie 

MA 4 november  welkom aan de nieuwe instappers in de Julesklas bij juf Elke 

 VM: permanentie CLB 

 16 uur  17 uur: sportsnack voor ingeschreven lln. L1 en L2 

 



 

 

 

 

 

WIST JE DAT … 

  … wij het schooljaar goed gestart zijn met een mooie startviering in de kerk van  

  Nossegem. Dank aan meester Michael en juf Elke voor het uitwerken van de  

  viering! Ook dank aan mijnheer pastoor voor het leiden van de viering  

  

 … de scholenveldloop op vrijdag 27/09 een toppertje was! Alle kinderen gaven het 

  beste van zichzelf en genoten van het sportief bezig zijn. Dank aan de sportdienst 

  van de gemeente Zaventem voor de organisatie!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  … wij met alle leerlingen en leerkrachten op dinsdagochtend 1 oktober in de turnzaal  

 samenkwamen om te kijken en te bespreken of het lukt om minder afval op school te  

  hebben dan vroeger nu alle kinderen de koekjesverpakkingen thuis laten en hun 

  koekjes in een doosje mee naar school brengen. Er werd ook aandacht gegeven aan  

  het niet te snel weggooien van papier. Een achterkant van een blad kan altijd  

  gebruikt worden om een tekening op te maken of als kladblad voor spelling/rekenen. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

MEDEDELINGEN 
 

  Op maandag 14/10 zijn we de hele dag gesloten wegens het organiseren van   

  onze eerste pedagogische studiedag. We voorzien die dag geen opvang. 

   

  Alle grootouders van onze kleuters en van de leerlingen van L1 en L2 zijn welkom 

  op ons grootouderfeest. Het feest zal op vrijdagnamiddag 18/10 plaatsvinden.   

  Het belooft opnieuw een mooi spektakel te worden. (brief met meer info volgt nog.) 

 

  Onze ouderraad organiseert op zondag 20/10 haar 15de BRUNCH van 9.30 uur  

  tot 12.30 uur. Vergeet je niet in te schrijven!!! Wees welkom. 

  De inschrijvingsbrief werd reeds via de boekentas meegegeven en ook via mail  

  doorgestuurd. 

 

  Wij voorzien een oudercontact op dond. 24/10 voor alle leerlingen van de lagere 

  school (brief werd reeds uitgedeeld). Op die manier wensen we jullie als ouders   

  sneller te informeren i.v.m. de prestaties/vaardigheden van jullie kinderen. 

 

 Tijdens de herfstvakantie wordt er op school opvang voorzien (van 28/10 t.e.m. 

  31/10). Er moet wel op voorhand ingeschreven en betaald worden. Op die manier 

  hebben wij een duidelijk zicht op het aantal kinderen. (brief reeds meegegeven)  

 

Mvg! Het Sint-Lambertusteam 
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