
WEEKOVERZICHT VAN MAANDAG 20 JUNI TOT EN MET ZONDAG 26 

JUNI 2022 

 
TERUGBLIK 
Onlangs was er onze afsluitende ‘maandopening’ in de lagere afdeling.   
Onze spilfiguren Rube en Rutje brachten een afsluitend toneelstukje. We wensen hen een dikke 
proficiat!  Dank zij hun inzet en acteertalent werden de voorbije sociale thema’s aan de leerlingen op 
een ludieke en gevatte manier voorgesteld. 
Tevens werden de jarigen van de maanden juni, juli en augustus in de kijker gezet. Aan allen van 
harte proficiat! 
 
MEDEDELING 
Ter herinnering: 
Ouders die intekenden voor domiciliëring, dit gaat pas in vanaf de eerste factuur (okt.) van ’22-’23. 
 
AGENDA 
Maandag 20 juni  
In de namiddag zwemmen voor de tweede- , vierde- en zesdeklassers.  Tevens watergewenning 
voor onze 3de kleuters. 
12.20u Vergadering voor de leerlingen van ons leerlingenparlement o.l.v. juf Nele, juf Myriam en juf 
Katrien. 
 
Dinsdag  21 juni  
13.10u Wij vieren met onze kleuters de start van de zomer. 
 
Woensdag 22 juni 

 
Donderdag 23 juni 
Schoolreis voor onze tweedeklassers naar het Boudewijnpark te Brugge. 
In de namiddag ‘verwenmoment’ voor onze 3de kleuters en 6de leerjaren. 
 
Vrijdag 24 juni 
10.45u  Slotviering voor alle kinderen van de lagere school in de kerk van Lichtervelde. 
 
Zondag 26 juni 
Tussen13u en 15u start de ‘Sneukelwandeltocht’ georganiseerd door onze ouderraad ‘De Koepel’ (7 
km). Hou alvast deze datum vrij!  Hierbij tevens de link www.ouderraaddekoepel.be om in te 
schrijven.  
 
VOORUITBLIK 
Dinsdag 28 juni schoolreis naar Hof ter Pierlapont te Zedelgem voor onze eersteklassers. 
Dinsdag 28 juni om 19u nemen we afscheid van onze zesdeklassers op school. 
Woensdag 29 juni ‘Boekentoe@deGavers’ voor de zesdes in prov. Domein De Gavers te Harelbeke. 

OPENKLASMOMENT VOOR OUDERS waarvan hun peuter/kleuter INGESCHREVEN IS OP ONZE 
SCHOOL en OP DE EERSTVOLGENDE INSTAPDAG naar school komen in 2018-2019 

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

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. 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ouderraaddekoepel.be%2F&data=05%7C01%7Cgeert.vantyghem%40sint-rembert.be%7C933fba04526140c1118608da383bbcac%7Ce285dc48b92b4e979ea5bdaed06bbb77%7C0%7C0%7C637884126460604630%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=DRZKlRN2dTM8138AnzknVBLtF%2BVA1HQTWglljCvCfh4%3D&reserved=0
mailto:tvlot@sint-rembert.be


Donderdagvoormiddag 30 juni optreden op school van Mister Boellart met de voorstelling 
‘lachebekjes’ voor onze kleuterafdeling.  
Donderdagvoormiddag 30 juni voor de lagere afdeling vrij podium met als thema ‘tVLOT kijkt tv in 
De Schouw.  Dit wordt georganiseerd door onze leden van het leerlingenparlement.  De kinderen 
worden zoals gewoonlijk op school afgehaald. Gelieve er rekening mee te houden dat we mogelijks 
een 5-tal minuutjes later terug op school zijn. 
 
Donderdagvoormiddag  30 juni om 11.40u  einde van het schooljaar ‘21-‘22 voor alle kinderen! 
Er zijn ’s middags GEEN MAALTIJDEN MEER op school. Er is na schooltijd wel nog een opvang 
voorzien tot 12.30u. In de namiddag is er een vrijblijvend oudercontact in de kleuterafdeling en 
rapportbespreking in de lagere afdeling. 
 
Zondagvoormiddag 28 augustus  is er een ‘Onthaalmoment’ op school met achteraf een drankje en 
een hapje voorzien door onze ouderraad De Koepel.  Vanaf 9.30u tot 11u30 zijn er doorlopende 
infomomenten in alle klassen van de kleuterschool en tevens voor de 2de tot en met de 6de 
leerjaren lagere school.  Voor de 1ste leerjaren is er een vast infomoment vanaf 10u tot 10.45u.   
 

Data Vormsel en Eerste Communie 2023 te Lichtervelde (onder voorbehoud) 
 

Vormsel 2023 Zondag 23 april 2023  

Eerste Communie 2023 Zondag 14 mei 2023 voor ‘tVLOT 

 
Pedagogische studiedagen 2022-2023 (vrijaf voor alle kinderen) 
Woensdag 21 september 2022 en vrijdag 18 november 2022 
 
Facultatieve vrije dagen 2022-2023 (vrijaf voor alle kinderen) 
Woensdag 1 februari 2023, dinsdag 2 mei 2023 en woensdag 17 mei 2023 

 
 

OPENKLASMOMENT VOOR OUDERS waarvan hun peuter/kleuter INGESCHREVEN IS OP ONZE 
SCHOOL en OP DE EERSTVOLGENDE INSTAPDAG naar school komen in 2019-2020 

Woensdag 26 oktober ‘22 8.30u-9.20u Instapdag 7 nov.’22 na herfstvak. 

Woensdag 14 december ‘22 8.30u-9.20u Instapdag 9 jan.’23 na kerstvak. 

Woensdag 25 januari ‘23 8.30u-9.20u Instapdag 2 febr.’23 

Woensdag 15 februari ‘23 8.30u-9.20u Instapdag 27 febr. ’23 na krokusvak. 

Woensdag 29 maart ‘23 8.30u-9.20u Instapdag 17 apr. ’23 na paasvak. 

Woensdag 10 mei ‘23 8.30u-9.20u Instapdag 22 mei ’23 na OLHHV 

Woensdag 21 juni ‘23 8.30u-9.20u 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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