
 

 

 

 

 

ONZE AGENDA              

ZO 2 februari  Maria Lichtmis 

MA 3 februari  start gedichtenwedstrijd  

 VM: permanentie CLB voor LS 

 na schooltijd: pannenkoekenverkoop ouderraad 

DI 4 februari  na schooltijd: tekenacademie met “meester Luc” 

DO 6 februari  wieltjesdag 

 20u: schoolraadvergadering 

VR 7 februari  NM: zwemmen voor L1, L4 en L6 

MA 10 februari  VM: permanentie CLB voor KS 

DI 11 februari  Safer Internet Day 

 na schooltijd: tekenacademie met “meester Luc” 

DO 13 februari  wieltjesdag 

 VM: medisch onderzoek L4 

VR 14 februari  NM: zwemmen voor L1, L4 en L6 

MA 17 februari  VM: MDO’s LS met CLB 

DI 18 februari  VM: L4 op bezoek bij de brandweer 

 NM: L5 en L6 naar Doe-beurs in Brabanthal te Haasrode 

 na schooltijd: tekenacademie met “meester Luc” 

DO 20 februari  wieltjesdag                                                         KS en LS spelen tesamen 

 na schooltijd: oudercontact L1 t.e.m. L4 

VR 21 februari  carnavalsfeest KS en LS 

 krokusrapport (rapport 3) 

 NM: geen zwemmen voor L1, L4 en L6 

MA 24 februari  start krokusvakantie met opvang op school 

ZO 1 maart  complimentendag                                                einde krokusvakantie 

MA  2 maart  instapdag nieuwe peuters K0 

 8u: start inschrijvingen kinderen uit “nieuwe gezinnen” (°2018 en ouder)  

 start projectweek 

 start jeugdboekenmaand met als thema “Kunst” 

 20.15u: ouderraadvergadering 

 

WIST U DAT … 

 … Wij hebben aan de kant van de lagere school klimgrepen op de muur aangebracht.  

De klimmuur wordt door de kinderen ten zeerste gesmaakt!  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 … Er op dit moment een gedichtenwedstrijd op school loopt. Verspreid over de speelplaats 
hangen allemaal gedichten op die te maken hebben met de natuur of het klimaat. Elke 
leerkracht op school heeft vooraf een gedicht uitgekozen. In elk gedicht zit een verwijzing 
naar één bepaalde leerkracht verstopt. Het is de bedoeling dat de kinderen de gedichten 
aan de juiste leerkracht kunnen koppelen. Benieuwd wie de gedichtenwedstrijd zal winnen 
… De leerlingen mogen zelf ook in de pen kruipen en een gedicht schrijven.  
 

 … Tijdens de eerste schoolweek na de krokusvakantie plannen wij onze jaarlijkse 
projectweek met deze keer als thema “Handen vol hoop … op een beter klimaat!” 
Theatervoorstellingen zijn gepland, de vuilniswagen komt op school langs, het containerpark 
zal bezocht worden, een extra creadag (op 4/03) wordt ingelast waarbij knutselwerkjes op 
het schoolfeest zullen verkocht worden … Het belooft een heel toffe projectweek te worden! 
 

MEDEDELING 
 Op 21/02, in de voormiddag, houden de kleuters hun carnavalsfeest in onze school. De 

kleuters komen die dag verkleed naar school (zonder wapens en andere attributen).  
De juffen vragen wel om het verkleden simpel te houden.  
De kindjes moeten zich goed voelen in hun vel en mogen GEEN 
hinder ondervinden als ze naar het toilet moeten.  
Het is verboden om confetti mee te geven naar de school, 
slingers zijn wel toegelaten. 
De leerlingen van de lagere school vieren hun carnavalsfeest ook 
op 21/02, tijdens de namiddag. De kinderen kunnen zich tijdens 
de middag omkleden in hun eigen klas.  
De leerlingen die naar huis gaan kunnen zich thuis omkleden.  
Ook hier een vaste regel: GEEN CONFETTI, slingers zijn wel toegelaten. 
 

 Tijdens de krokusvakantie zal er op onze school opnieuw opvang voorzien worden. Jullie 
kinderen zullen afwisselend opgevangen worden door de opvangjuffen Anahid, Peggy en 
Marjam. 
 

  Vanaf maandag 2/03 starten wij met de inschrijvingen van nieuwe kinderen die 

nog geen broer of zus op onze school hebben. We starten die ochtend vanaf 8 

uur ’s morgens. Van de 25 plaatsen in K0 voor volgend schooljaar zijn er al 8 

ingenomen. Er zijn dus nog 17 vrije plaatsen voor kinderen geboren in 2018. 

 

 Vergeet niet in te schrijven voor… :  

- … de quiz van de ouderraad op vrijdagavond 6/03: kwis.ouderraad.sln@gmail.com  

- … de kaas- en wijnavond van de school op vrijdagavond 13/03: sln.directie@gmail.com  

 

Vriendelijke groeten! 

Het Sint-Lambertusteam 
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