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WEEKOVERZICHT VAN MAANDAG 6 SEPTEMBER TOT EN MET 

VRIJDAG 10 SEPTEMBER 2021 

 
TERUGBLIK 

Woensdag 01 september gingen de schoolpoorten terug open. Met kleurrijk gepimpte brillen stapten 

we het nieuwe schooljaar in.  Uitgewuifd door ouders en leerkrachten gingen onze kinderen vol 

verwachting hun nieuwe klas en een ‘BRILjant’ schooljaar tegemoet.  Succes!  

Op 2 september was er onze eerste maandopening voor onze lagere afdeling. De spilfiguren ‘Rube’ 

en ‘Rutje’ stelden het maandthema voor i.v.m. onze ‘sociale talenten’ namelijk ‘Jezelf presenteren’.  

Jezelf kenbaar maken in het gezelschap van anderen. We deden dit a.d.h.v. de slogan “Een groet, 

tovert een glimlach op je snoet!”  

 
MEDEDELING 

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

Maandag 27 september 2021 start Multimove terug vanaf 16.40u tot 17.40u voor leerlingen van 

het 1ste t.e.m. het 3de leerjaar. Inschrijven via de site van Lichtervelde vanaf 13 sept. mogelijk. 10 

lessen voor 20€ 

Lid worden van Ouderraad De Koepel 

Heb je interesse om mee te werken aan de activiteiten van Ouderraad De Koepel? 

Enige voorwaarde: je kinderen moeten school lopen in ‘ t VLOT. 

Heb je een gezonde dosis creativiteit, steek je graag de handen uit de mouwen of werk je graag met 

anderen samen? Wil je je inzetten voor de school of ze beter leren kennen? Dan ben je geknipt voor 

de ouderraad! 

Kom een kijkje nemen op één van onze vergaderingen of neem contact op met een lid van de 

ouderraad. 

De eerste vergadering gaat door op dinsdag 14 sept. ‘21 in de Vlotzaal om 20u. 

Tot binnenkort! 

Aarzel niet om ons te schrijven of te mailen. 

Of neem telefonisch contact op met Brecht Steen (0495/21.71.51) of Hilde Wachtelaer 

(0486/86.87.58) 

E-mail: hildewachtelaer@live.be of brecht.steen@skynet.be  
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AGENDA 

Maandag 6 september 

In de namiddag zwemmen voor de derde-, eerste- en vijfdeklassers. 

In de namiddag bibliotheekbezoek voor de vierde-, zesde- en tweedeklassers. 

 

Dinsdag 7 september / 

Woensdag 8 september  

20u Vergadering voor onze leden van de schoolraad. 

 

Donderdag 9 september  

13.15u  Bezoek van de leerkrachten STAP-Academie aan de 1ste en 2de graad op de speelplaats. 

Vrijdag 10 september / 

 

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 
 

OPENKLASMOMENT VOOR OUDERS waarvan hun peuter/kleuter INGESCHREVEN IS OP ONZE 
SCHOOL en OP DE EERSTVOLGENDE INSTAPDAG naar school komen in 2021-2022 

Woensdag 27 oktober ‘21 8.30u-9.20u Instapdag 8 nov.’21 na herfstvak. 

Woensdag 15 dec. ‘21 8.30u-9.20u Instapdag 10 jan.’22 na kerstvak. 
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Data Vormsel en Eerste Communie 2022 te Lichtervelde 
 
Vormsel 2022 Zondag 24 april 2022 

Eerste Communie 2022 Zondag 22 mei 2022 

 

 

 

Woensdag 19 januari ‘22 8.30u-9.20u Instapdag 1 febr.’22 

Woensdag 23 februari ‘22 8.30u-9.20u Instapdag 7 ma. ’22 na krokusvak. 

Woensdag 30 maart ‘22 8.30u-9.20u Instapdag 19 apr. ’22 na paasvak. 

Woensdag 18 mei ‘22 8.30u-9.20u Instapdag 30 mei ’22 na OLHHV 

Woensdag 22 juni ‘22 8.30u-9.20u Instapdag 1 sept. ’22 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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