
WEEKOVERZICHT VAN MAANDAG 5 DECEMBER TOT EN MET 

ZATERDAG 10 DECEMBER 2022 

 
TERUGBLIK 
Bericht van Sinterklaas en zijn Pieten en Mieten. 
De Sint laat alle kinderen van onze school weten dat hij aangenaam verrast was met de leuke 
ontvangst op school en de sfeervolle liedjes en dansjes die jullie voor de Sint ten beste gaven.  
Hij bedankt dan ook alle kinderen voor hun jeugdig enthousiasme dat hartverwarmend was. Hij 
beloofde volgend jaar zeker opnieuw een bezoekje te brengen aan onze school. Tevens laten Piet en 
Miet alle kleuters en leerlingen weten dat het heerlijk vertoeven was op onze school. 
 
AGENDA 
Maandag 5 december  
In de namiddag is er zwemmen voor de tweede-, vierde- en zesdeklassers. 
In de namiddag bibliotheekbezoek voor de derde-, vijfde- en eersteklassers. 
 
Dinsdag 6 december / 
Woensdag 7 december / 
Donderdag 8 december / 
 
Vrijdag 9 december 
12.20u  Vergadering voor de leden van ons leerlingenparlement o.l.v. juf Ellen en juf Katrien. 

 
Zaterdag 10 december 
Afhaling koekjes- wafelverkoop Ouderraad 
Vandaag vanaf 10u tot 12u kunnen de aangekochte koekjes van onze koekjesverkoopactie 
georganiseerd door onze ouderraad, afgehaald worden in de Vlotzaal (refter) op school.  Gelieve 
het afschrift van uw bestelling, die u ontving in uw mailbox, mee te brengen.  Alvast bedankt voor 
uw steun. 
 
VOORUITBLIK 
Woensdag 21 december in de namiddag rapportbespreking voor de lagere afdeling met hierbij 
aansluitend onze ‘Kerstmarkt’ georganiseerd door de leden van onze ouderraad ‘De Koepel’ in 
samenwerking met de leerlingen eerste- en vierde leerjaar, peuter- en 1ste kleuterklassen. 
Vrijdag 23 dec. is er de kerstgebedsviering voor de lagere afdeling in de kerk. 
 
Facultatieve vrije dagen 2022-2023 (vrijaf voor alle kinderen) 
Woensdag 1 februari 2023, dinsdag 2 mei 2023 en woensdag 17 mei 2023 
 

Data Vormsel en Eerste Communie 2023 te Lichtervelde 

Vormsel 2023 Zondag 23 april 2023 om 10u 

Eerste Communie 2023 Zondag 14 mei 2023 om 11u voor ‘tVLOT 

 
Hemelvaartweekend : donderdag 18 mei ’23 (Hemelvaart) en vrijdag 19 mei ’23 (brugdag) geen 
school voor de kinderen. 

OPENKLASMOMENT VOOR OUDERS waarvan hun peuter/kleuter INGESCHREVEN IS OP 
ONZE SCHOOL en OP DE EERSTVOLGENDE INSTAPDAG naar school komen in 2022-2023 

Woensdag 14 december 
‘22 

11.15u-12.05u Instapdag 9 jan.’23 na kerstvak. 



 

Woensdag 25 januari ‘23 11.15u-12.05u Instapdag 2 febr.’23 

Woensdag 15 februari ‘23 11.15u-12.05u Instapdag 27 febr. ’23 na 
krokusvak. 

Woensdag 29 maart ‘23 11.15u-12.05u Instapdag 17 apr. ’23 na paasvak. 

Woensdag 10 mei ‘23 11.15u-12.05u Instapdag 22 mei ’23 na OLHHV 

Woensdag 21 juni ‘23 11.15u-12.05u Instapdag 1 sept. ’23 na grote vak. 

Alle nieuwe ouders met hun peuter of kleuter alvast van harte welkom! 
Lukken deze data niet dan kan u steeds een afspraak maken om op een ander moment de 
school te bezoeken. Tel. : 051/72 62 21 of tvlot@sint-rembert.be  Tijdens dit klasmoment 
krijgt u de kans om uitgebreid met de juf te praten terwijl uw peuter rustig zijn klasje kan 
verkennen. 
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