
 

 

 

 

 

 

 

MA 16 november  instap nieuwe kleuters in K0 bij juf Elke en juf Hilde: welkom Rebaz! 

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

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

 VM: permanentie CLB voor lagere school 

WOE 18 november  vaccinaties CLB voor L1 en L5 

DO 19 november  wieltjesdag 

VR 20 november  Internationale dag van de Rechten van het Kind 

 NM: GEEN zwemmen voor L236 

MA 23 november  start voorleesweek op school          VM: permanentie CLB 

 VM: MDO’s KS 

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

DI 24 november  na schooltijd: tekenacademie met “meester Luc” 

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

DO  26 november  wieltjesdag 

ZO 29 november  eerste adventszondag, start van de Advent 

MA 30 november  16u  17u: sportsnack ingeschreven lln. L1 en L2 met “meester Sander” 

DI  1 december  na schooltijd: tekenacademie met “meester Luc” 

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

DO 3 december  wieltjesdag                Internationale dag voor personen met een handicap     

 online oudercontact KS (meer info volgt!)                

VR  4 december  Coronaproof Sinterklaasfeest            NM: GEEN zwemmen L236 

MA 7 december   16u  17u: sportsnack ingeschreven lln. L1 en L2 met “meester Sander” 

 VM: MDO LS 

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

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

DO 10 december  wieltjesdag 

DI 15 december  na schooltijd: tekenacademie met “meester Luc” 

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

WOE 16 december  creadag  

DO 17 december  VM: plantactie Kersenberg L5 en L6 

 online oudercontact L5 en L6 

VR 18 december  rapport 2                                                  GEEN zwemmen L236 

 GEEN algemene kerstbezinning (wel alternatief  meer info volgt) 

MA 21 december  start van de kerstvakantie zonder opvang 

VR 25 december  Kerstmis 

MA 4 januari  start tweede trimester en instapdag K0  

 start inschrijvingsperiode broertjes en zusjes geboortejaar 2019 



 

 

 

 

 

WIST JE DAT … 

  … wij op school vlot en veilig gestart zijn na een extra lange herfstvakantie. 
  We zijn “geschakeld” van code geel naar code oranje. 
  Wat betekent dit concreet? Eerder gecommuniceerde onderstaande info ter 
  herinnering: 
  - Alle uitstappen buiten de school worden geannuleerd en dit al zeker tot 
   de kerstvakantie. 
  - Er is voorlopig geen zwemmen meer voor de LS. Het zwembad van  
   Zaventem is voor onbepaalde duur gesloten. 
  - Warme maaltijden blijven voorzien worden, maar de kinderen eten nu  
   per klasgroep. 
  - Geen bezoekers op school tenzij na goedkeuring van de directie. 
  Verder gaat alles door zoals het tot nu toe het geval was: voorschoolse- en  
  naschoolse opvang, studie, sportsnacks, schoolwerking … 
  De algemene maatregelen blijven wel van kracht: 
  - Social distancing moet ten allen tijde gerespecteerd worden. 
  - Het dragen van een mondmasker is vanaf maandag 16/11 verplicht in  
   de omgeving van de school en dit op Zaventems grondgebied! 
  - Was en ontsmet de handen zoveel mogelijk. 

  … het lokaal van de lln. van L6 tijdens de herfstvakantie door klusjesman Rony 
  helemaal opnieuw geverfd werd. Het lokaal oogt bij deze heel fris! 
  Ook de ganse gang en traphal aan L6 werd volledig opnieuw geverfd. 
  Hartelijk dank aan de papa van onze leerlinge Patricia  die de verf sponsorde! 
 



 

 

  
 
 
 
 
  … de voorleesweek vanaf zaterdag 21 november startte en wij hier met onze school 
  met veel plezier aan deelnemen! 
  Voorlezen, dat is leesplezier doorgeven aan jong en oud. Onder het motto  
  “Lezers maak je samen” wordt er dit jaar ingezet op ouderbetrokkenheid. 
  Ouders zijn immers cruciaal voor de leesopvoeding van een kind. Maar jullie staan er 
  niet alleen voor. Want lezers, die creëer je samen! 
  Hartelijk dank aan alle ouders en grootouders die een voorleesfilmpje hebben 
  opgenomen en ons doorstuurden! Wij maken hier heel graag gebruik van!  

 
  ... onze school tien nieuwe laptops aangekocht heeft. De aankoop werd volledig  
  gesponsord door Kiwanis Zaventem!!! We zijn Kiwanis Zaventem hier heel dankbaar  
  voor! De laptops worden over de school verdeeld waar er nood aan is. 
  Onderstaand bijv. een foto van 3 lln. L1 die superblij zijn met 2 van de 10 laptops  

 

 

  … alle juffen en meesters op maandagmiddag 26 oktober door Musti, de papa van  
  onze leerlingen Arian en Jasper, getrakteerd werden op heerlijke broodjes! 
  In moeilijke coronatijden werd deze nobele daad van Musti erg geapprecieerd  
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MEDEDELINGEN 
  Op vrijdag 4 december vieren we Sinterklaas. Door de corona en uit veiligheidsover- 

  wegingen hebben wij ervoor gekozen om Sinterklaas niet in levende lijve bij ons op  

  school te ontvangen. We hebben een tof alternatief uitgewerkt! Meer info volgt! 

  Normaal gezien voorziet de jeugddienst van de gemeente Zaventem ook elk jaar 

  een sinterklaasshow in CC de Factorij voor onze kleuters en lln. LS tot en met 

  L4. Door de opgelegde veiligheidsrichtlijnen is dit helaas niet mogelijk.  

  De gemeente voorziet een alternatief op hun openbare digitale infoborden. 

 

  Om wat extra geld in het laatje van de school te brengen gaan we tijdens het eerste  

  trimester een verkoopsactie organiseren. Meer info volgt.  

 

  Ook dit schooljaar zal er een schoolkalender voor het nieuwe kalenderjaar te koop  

  aangeboden worden. De schoolkalender wordt coronaproof samengesteld. Meer info 

  volgt. 

 

  Op donderdag 3 december staan er voor de kleuterschool oudercontacten gepland. 

  Op donderdag 17 december staan er voor L5 en L6 oudercontacten gepland; na de  

  kersttoetsen. Beide oudercontacten zullen door de corona online plaatsvinden. 

  De uitnodigingsbrief volgt. 

 

  Normaal gezien zijn jullie op onze jaarlijkse kerstbezinning op de laatste schooldag  

  van het kalenderjaar welkom. Maar corona strooit opnieuw roet in ons eten. 

  Op vrijdag 18/12 zal er dus geen algemene kerstbezinning in de turnzaal plaats- 

  vinden. Elke klastitularis viert in eigen klas samen zijn of haar kleuters/lln. Kerst. 

  Als alternatief zal juf Lore samen met de leerlingen van L56 coronaproof een kerst- 

  musical uitwerken die dan op de drive v/d schoolwebsite zal geplaatst worden   

 

 Tijdens de kerstvakantie wordt er op school geen opvang voorzien (van 21/12 t.e.m. 

  3/01/’21).  

  We herstarten na de kerstvakantie op maandag 4 januari; de eerste schooldag van  

  het kalenderjaar 2021. 

 

  De inschrijvingen voor kinderen ° in 2019 en ouder starten na de kerstvakantie.  

  Vanaf maandag 4 januari ’21 kunnen broertjes en zusjes ingeschreven worden. 

  Deze voorrangsperiode duurt tot en met vrijdag 15 januari. Daarna vervalt de  

  voorrangsregeling. 

  Vanaf maandag 18 januari t.e.m. 28 januari ‘21 loopt de inschrijvingsperiode voor  

  kinderen van personeel. 

  Vanaf maandag 1 maart ’21 starten de vrije inschrijvingen. 

  Meer info volgt via een digitale folder die op de schoolwebsite zal geplaatst worden. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  Niet vergeten dat er op woensdag 13 januari een pedagogische studiedag gepland  

  staat; de tweede studiedag van het schooljaar. 

  De school zal dan gesloten zijn en er wordt die dag geen opvang voorzien. 

 

Het Sint-Lambertusteam wenst iedereen alvast fijne kerstdagen en een liefdevol 2021! 

Door de corona zullen het hoogstwaarschijnlijk speciale feestdagen zijn. We maken er het 

beste van!!! Houd het veilig en blijf gezond! 

 

Vriendelijke groeten 

Het Sint-Lambertusteam 


