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WEEKOVERZICHT VAN WOENSDAG 01 SEPTEMBER  TOT EN MET 

VRIJDAG 3 SEPTEMBER 2021 
 

Beste ouder(s) 

Nog even ter herinnering.  Willen jullie kennismaken met de nieuwe klas en juf? We nodigen jullie uit 

voor een ontmoetingsmoment met je gezinsbubbel (enkel ouders en kinderen). Voor de kleuters en 

het eerste leerjaar: op zondag 29 augustus doorlopend tussen 9u-12u. Voor de leerlingen van het 

tweede tot het zesde leerjaar: op maandag 30 augustus doorlopend tussen 17u-20u. (Nog steeds 

mondmaskerplicht op school voor 12+) 

 

We hopen dat jullie een fijne vakantie beleefden. Nu denken we natuurlijk al aan de eerste 

schooldag. Het thema voor onze eerste schooldag is 'Bouwen aan een BRILjant schooljaar' 
We nodigen alle kinderen uit om met een grappige, versierde, ... bril het schooljaar te starten. Meer 
info zie onze website en facebook. 
Heel veel groeten, 
Het schoolteam! 

 
AGENDA 

Woensdag 01 september 

 Verwelkoming voor alle kinderen op de speelplaatsen.  Leerlingen voor het eerste leerjaar 
verzamelen tevens op de speelplaats van het lager. 

Er is melkbedeling voorzien vanaf de eerste schooldag. 

 

AAN ALLE KINDEREN  HARTELIJK WELKOM  EN 

EEN GOEDE START VAN HET NIEUWE SCHOOLJAAR TOEGEWENST ! 
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Donderdag 02 september 

13.10u Maandopening voor de lagere afdeling met voorstelling maandthema sociale talenten ‘jezelf 
kenbaar maken in het gezelschap van anderen’.  
Infoavond voor onze ouders van peuters in de peuterklas bij juf Leentje (peuters startende tussen 
sept. ‘21 en januari ’22) en kleuters 1ste kleuterklas bij juffen Joke Strynckx, Ines Messeyne en 
Mariska De Gloire .  De uurregeling wordt door de betrokken kleuterjuffen naar jullie apart 
doorgemaild. 
 
Vrijdag 03 september / 

 

MEDEDELINGEN 

MORGEN- en AVONDTOEZICHT 

Ook onze opvangmoekes staan opnieuw paraat vanaf 01 sept. om 7u en na school tot 17.45u (op 

woensdag middagopvang tot 13u) 

De opvangruimte kan u vinden in de lagere afdeling via de grijze deur naast de ingang van onze 

Vlotzaal en rechts van de derde kleuterklas van juf  Els. 

Voor info kinderopvang kan u altijd terecht bij Mevr. Hilde : gsmnr. : 0486/86 87 58.   

U kan op ons secretariaat voor al uw vragen terecht bij mevr. Kelly Van Colen kelly.vancolen@sint-

rembert.be en mevr. Ines Degrande (op maandag).  ines.degrande@sint-rembert.be 
 

VOORUITBLIK 

Donderdag  23 september 2021 pedagogische studiedag.  Vrijaf voor alle kinderen! 

Woensdag 29 september 2021 facultatieve vrije dag.  Vrijaf voor alle kinderen! 

Maandag 27 september 2021 start de Multimove sportactiviteit voor leerlingen 1ste, 2de en 3de 

leerjaar van 16.40u. tot 17.40u in onze turnzaal. Meer info en inschrijven via de website van 

Lichtervelde. 

Data Vormsel en Eerste Communie 2021 te Lichtervelde 

Vormsel 2021 Zaterdag 18 sept. ’21 om 14u en 16u 

Eerste Communie 2021 Zaterdag 2 oktober ’21  

 

Pedagogische studiedagen 2021-2022 (vrijaf voor alle kinderen) 

Donderdag 23 september 2021 en woensdag 17 november 2021 

 

Facultatieve vrije dagen 2021-2022 (vrijaf voor alle kinderen) 

woensdag 29 september 2021, vrijdag 12 november 2021 en woensdag 25 mei 2022 
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