
 

 

 

 

 

 

MA 1 maart  instap nieuwe peuter in K0 bij juf Elke en juf Hilde: Teodora 

 8 uur: start vrije inschrijvingen  online via link op schoolwebsite  

 start jeugdboekenweek met als thema “Lezen is een feest” 

 20.30 uur: online ouderraadvergadering 

DI 2 maart  na schooltijd: tekenacademie met “meester Luc”  

DO 4 maart  wieltjesdag 

VR 5 maart  Hopsakee 

 NM: zwemmen voor L1, L2 en L4 

MA 8 maart  Hopsakee                                                          VM: permanentie CLB 

 NM: online onderwijsraadvergadering 

DI 9 maart  na schooltijd: tekenacademie met “meester Luc” 

DO  11 maart  wieltjesdag 

 start bloemenverkoop 

VR 12 maart  NM: GEEN zwemmen 

MA 15 maart  start projectweek lagere school (tot en met 19 maart) 

DI 16 maart  na schooltijd: tekenacademie met “meester Luc” 

 na schooltijd: oudercontact K3 

DO 18 maart  na schooltijd: oudercontact K3 

VR  19 maart  NM: zwemmen voor L1, L2, L4 en L5 

MA 22 maart  VM: permanentie CLB (MDO’s KS en LS) 

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

DO 25 maart  wieltjesdag                                                     laatste dag bloemenverkoop 

VR  26 maart  NM: GEEN zwemmen  

DI 30 maart  na schooltijd: tekenacademie met “meester Luc” 

DO 1 april  wieltjesdag                

VR  2 april  rapport 4 

ZO 4 april  Pasen 

MA 5 april  start van de paasvakantie zonder opvang                   paasmaandag 

ZO 18 april  einde van de paasvakantie zonder opvang 

MA  19 april  start van het 3de trimester 

 instap nieuwe peuters in K0 bij juf Elke en juf Hilde: Basma, Nel, Leonore,  

Zayneb, Eren, Stavros, Erza en Esperança 

 

 

 



 

 

 

 

 

WIST JE DAT … 

  … er nog steeds schoolkalenders te koop zijn. 
  Wie één of meerdere schoolkalenders wenst te kopen, gelieve het totale bedrag van  
  € 9 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. 

 
  … we tijdens de eerste schoolweek van de maand maart rond de jeugdboekenweek  
  gewerkt hebben. Het thema is “Lezen is een feest”. Er wordt heel wat gelezen! 
  Zo hebben de leerlingen van de lagere school ook een leuke schattenjacht gedaan  
  Dank aan de juffen en meesters voor de uitwerking hiervan! 
 
 

 

 
 
 

 
  … de online inschrijvingen voor geboortejaar 2019 en ouder goed gestart zijn. 
  We hadden tijdens de voorrangsperiode begin januari voor het geboortejaar 2019 al 
  11 broertjes en zusjes ingeschreven. De nog resterende 14 vrije plaatsen werden  
  op de eerste inschrijvingsdag op maandag 1 maart allemaal ingenomen. 
 
  … we met de opbrengst van de pannenkoekenverkoop (ongeveer 600 euro) voor onze  
  kleuters verschillende nieuwe fietsjes zullen aankopen. Nogmaals bedankt voor jullie  
  steun want hierdoor kunnen we weer extra fietsjes kopen  

   … we twee volle dagen Hopsakee-materiaal van de gemeente Zaventem gehuurd 
  hebben zodat alle kleuters zich sportief volledig konden uitleven op vrijdag 5 en 
  maandag 8 maart  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 

 

 

MEDEDELINGEN 
 
   Graag herhalen we nog even de coronaveiligheidsmaatregelen: 
  - 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. 
  - Preventief mondmasker in de boekentassen voor L5 en L6. 
  - Mondmaskerplicht voor ouders in de schoolomgeving. 
  - 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. 
 
  We werken verder aan ons jaarthema “klimaat/natuur”.  
  De leerkrachten en leerlingen hebben tijdens de maand maart aandacht voor: 
  -  Zwerfvuil in en rond de school. 
  -  We houden een tweede grote zwerfvuilactie in Nossegem. 
  -  We leren een lied “Red het klimaat”.  
   
  Tijdens de maand maart maken onze leerlingen Nossegem dus coronaproof afvalvrij. 
  In april zetten we ons dorp en omstreken in de bloemetjes.  
  We gaan plantenpakketjes verkopen  
  De opbrengst zullen we gebruiken om onze school verder te “vergroenen”. 
  Meer info volgt per brief op donderdag 11 maart! 

 
  Uit veiligheidsoverwegingen voorzien we tijdens de paasvakantie geen opvang op  
  school. Het is nog steeds code oranje. We passen dezelfde maatregel toe als tijdens  
  de herfst- en de krokusvakantie. Ouders die toch nood hebben aan opvang voor hun 
  kind(eren) kunnen zich richten tot de gemeente Zaventem net zoals tijdens de herfst- 
  en de krokusvakantie. Bedankt voor jullie begrip! 
 
Vriendelijke groeten 
Het Sint-Lambertusteam 


