
 

 

 

 

 

 

 

MA 1 februari  instap nieuwe peuters in K0 bij juf Elke en juf Hilde: Milaine 

 VM: permanentie CLB voor KS en LS 

DI 2 februari  Maria Lichtmis 

 na schooltijd: tekenacademie met “meester Luc”  

WOE 3 februari  20.15u: online schoolraadvergadering 

DO 4 februari  wieltjesdag 

VR 5 februari  NM: GEEN zwemmen 

DI 9 februari  Safer Internet Day 

 na schooltijd: tekenacademie met “meester Luc” 

DO  11 februari  wieltjesdag 

 online oudercontacten L1 t.e.m. L4 

VR 12 februari  levering en afhaling pannenkoeken 

 VM: carnaval KS 

 NM: carnaval LS                                      NM: GEEN zwemmen  

 rapport 3 

MA 15 februari  start krokusvakantie zonder opvang 

ZO 21 februari  einde krokusvakantie zonder opvang 

MA 22 februari  instap nieuwe peuters in K0 bij juf Elke en juf Hilde: Daïna 

 VM: permanentie CLB voor KS en LS  MDO’s LS 

DI  23 februari  na schooltijd: tekenacademie met “meester Luc” 

DO 25 februari  wieltjesdag                

VR  26 februari  VM: medisch onderzoek K1 

 NM: GEEN zwemmen 

 

WIST JE DAT … 

  … onze pannenkoekenverkoop goed verlopen is  
Een warme dankjewel voor iedereen die een bestelling plaatste en hiermee de 
schoolwerking  sponsorde! De pannenkoekjes zullen op vrijdagvoormiddag 12/02 
geleverd worden. Meer info volgt nog over hoe we de afhaling gaan regelen. 
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  … er nog steeds schoolkalenders te koop zijn. 
  Wie één of meerdere schoolkalenders wenst te kopen, gelieve het totale bedrag van  
  € 10 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. 

 
  … wij op donderdag 28 januari op school aandacht hadden voor de gedichtendag;  
  met als thema “samen”. We startten die week al vanaf maandag 25 januari. 
  Er hingen op de speelplaats van elke leerkracht een gedicht en het was de  
  bedoeling dat de leerlingen het gedicht aan de juiste leerkracht konden koppelen. 
  Daarnaast mochten leerlingen zelf ook een gedicht schrijven. 
  Elke leerling die een gedicht schreef kreeg hiervoor een stripverhaal cadeau  
  Per graad kreeg ook de leerling met het mooiste gedicht een extra prijsje.  
  En per graad was er ook een cadeautje voor de leerling met het meeste aantal 
  geraden leerkrachten. 
  Elke klas zei om beurt ook een gedicht op i.p.v. het “stiltelied”. 
  Een welgemeende dankjewel voor alle betrokken leerkrachten met de originele  
  ideeën en de uitvoering ervan. Ook een applaus voor alle leerkrachten en kinderen  
  die een gedichtje hadden voorzien!  
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  … wij op vrijdag 5/02 coronaproof carnaval zullen vieren  
  Tijdens de voormiddag vieren alle kleuters carnaval. 
  Dit jaar doen de leerkrachten van de lagere school mee aan “the Masked Teacher”. 
  Vanaf maandag 8/02 krijgen de leerlingen in de klas telkens een filmpje/filmpjes te  
  zien over één of enkele van onze gemaskerde leerkrachten. In die filmpjes vinden ze  
  ook een aantal tips. Op het einde van de week moeten ze dan stemmen op hun 
  favoriete personage en mogen ze een gokje wagen op de leerkrachten achter de 
  maskers.  
  De filmpjes worden ook per dag op de schoolwebsite geplaatst zodat jullie thuis ook 
  een gokje kunnen wagen. Na de ontmaskering op vrijdagmiddag 12/02 vieren de  
  kinderen van de LS carnaval in hun eigen klas. De leerlingen kleden zich hiervoor  
  tijdens de middag om. Gelieve de carnavalskledij dus in een zakje mee naar school 
  te geven. 
  Gelieve geen confetti mee naar school te geven alsook geen zwaarden of speelgoed- 
  geweren.  
 

 
 

  … wij nieuw actiepunten hebben voor ons jaarthema klimaat: 
  -  We zetten de thermostaat enkele graadjes lager. (in de mate van het mogelijke) 

  - We starten de schooldag regelmatig met een ochtendgymnastiek. 
  -  We dragen een dikke trui, maar dat doen we eigenlijk al een tijdje. 
  - We voorzien voldoende korte bewegingsmomentjes in de klas om het warm te  
   krijgen. 
  -  We leren de kinderen in de lagere school vrijblijvend vingerhaken: 

   https://www.youtube.com/watch?v=nQeyiH7JvqM 

  We laten ook Frank de weerman even aan het woord: 

  https://www.dikketruiendag.be/frank-deboosere-zet-zich-ook-in-voor-dikketruiendag 
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MEDEDELINGEN 
 
  Tot aan de paasvakantie blijven we in code oranje. Dit houdt voor onze school in: 
  - 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. 
  - Geen opvang tijdens de krokusvakantie. 
  - Preventief mondmasker in de boekentassen voor L5 en L6. 
  - Mondmaskerplicht voor ouders in de schoolomgeving. Sjaals en bandana’s   
   zijn geen mondmaskers! 
  - 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. 
 
  Er komen nog steeds kinderen te laat op school. Graag bij deze nog een warme 
  oproep aan alle ouders om jullie kind(eren) op tijd naar school te brengen. 
  De schooldag start om 8.42 uur. Bedankt voor jullie medewerking! 
 
  De politie van Zaventem is gestart met extra controles op verkeerdelijk parkeren  
  in de schoolomgeving alsook op inbreuken op de verkeersregels. 
  Onze wijkagent heeft gevraagd om jullie hiervan alvast op de hoogte te brengen. 
  De controles gaan opgedreven worden omdat er gemerkt werd dat er regelmatig 
  niet correct geparkeerd wordt.  
  Ouders die hun kind(eren) naar school brengen kunnen altijd op parking Hoeve  
  Nothegem parkeren en hun kind(eren) even te voet naar school brengen. 
 
  Op maandag 1 maart starten de online inschrijvingen voor kinderen van het  
  geboortejaar 2019 (en ouder) die nog geen broer of zus op onze school hebben.  
  Alle info over de inschrijvingen is op onze schoolwebsite terug te vinden. 
  De inschrijvingen starten die dag om 8 uur ’s morgens! 
 
  Tijdens de maand maart is het zoals steeds jeugdboekenmaand. 
  De jeugdboekenmaand is een campagne voor kinderen tussen 3 en 15 jaar oud.  
  Tijdens deze maand willen we aandacht vragen voor het plezier van lezen, 
  voorlezen en naar illustraties kijken.  
  Speciaal dit jaar is dat de jeugdboekenmaand 50 jaar bestaat. Dit vraagt een feest- 
  editie. Met de slogan “Lezen is een feest” willen we van 1 tot en met 31 maart het  
  lezen uitgebreid vieren! Wij focussen onze op de jeugdboekenmaand vooral tijdens  
  de eerste week van de maand maart; van 1 tot en met 5 maart  
 
 
Vriendelijke groeten 
Het Sint-Lambertusteam 


