
WEEKOVERZICHT VAN MAANDAG 27 JUNI TOT EN MET 

DONDERDAG 30 JUNI 2022 

 
MEDEDELINGEN 
Zie mail secretaresse Kelly Van Colen op 24 mei ’22 waarbij in bijlage de link staat waarop u dient 
te klikken.  Deze bijlage kan u ook terugvinden in de mail waarmee het laatste weekoverzicht 
verzonden werd. 
Vanaf aanslagjaar 2023 (inkomstenjaar 2022) dienen we als onderwijsinstelling te voldoen aan de 
nieuwe regelgeving betreffende de jaarlijkse elektronische aangifte van het attest kinderopvang. 
Je ontvangt dit attest indien er in de loop van het kalenderjaar buitenschoolse kinderopvang, 
middagtoezicht en/of studie werd aangerekend. 
Concreet betekent dit dat we van alle leerplichtverantwoordelijken van leerlingen tot 14 jaar het 
rijksregisternummer dienen op te vragen en bij te houden. 
Zonder rijkregisternummer(s) van de ouder(s) / voogd zullen wij GEEN attest meer kunnen 
afdrukken. 
Alvast dank voor uw medewerking. 
 
Verloren voorwerpen en kledij. 
Gedurende de laatste week van dit schooljaar worden alle verloren voorwerpen en kledij die niet 
genaamtekend zijn op de speelplaats uitgestald. Zo hopen wij toch nog zoveel mogelijk spullen te 
kunnen terugbezorgen. Tijdens de grote vakantie wordt de overgebleven kledij dan geschonken aan 
een goed doel en de boterhamdozen naar het containerpark gebracht.  
Het is immers voor ons omwille van hygiënische redenen niet mogelijk om deze tientallen spullen bij 
te houden gedurende een volledig schooljaar. Dank voor uw begrip. 
 

AGENDA 
Maandag 27 juni  
Deze voormiddag instrumentenvoorstelling door STAP Lichtervelde voor onze tweede leerjaren in 
De Schouw. 
In de namiddag zwemmen voor de eerste- , derde- en vijfdeklassers.  
12.20u Vergadering voor de leden van ons leerlingenparlement o.l.v. juf Nele, juf Myriam en juf 
Katrien. 
16.40u Laatste les MultiMove voor dit schooljaar. 
 
Dinsdag  28 juni  
Sportdag ‘sport op maat’ voor onze derde- en vierde leerjaren  in het vrijetijdscentrum ‘Klein Strand’ 
te Jabbeke. 
Schoolreis naar Hof ter Pierlapont te Zedelgem voor onze eersteklassers. 
10.30u  Onze vijfdeklassers gaan op uitstap naar juf Magda voor een ontspannende spelnamiddag. 
In de namiddag gaan onze 2de leerjaren naar de kinderboerderij te Lichtervelde. 
Om 19u nemen we afscheid van onze zesdeklassers op school. 
 
Woensdag 29 juni 
Sportdag voor onze zesdeklassers op het domein de Gavers te Harelbeke. 
 
Donderdag 30 juni  
Optreden op school van Mister Boellart met de voorstelling ‘lachebekjes’ voor onze kleuterafdeling. 
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. 



11.40u  Einde van het schooljaar 2021-2022 voor alle kinderen! 
Er zijn ’s middags GEEN MAALTIJDEN MEER op school.  
Er is na schooltijd wel nog een opvang voorzien tot max. 12.30u. 
In de namiddag is er een vrijblijvend oudercontact in de kleuterafdeling en rapportbespreking in de 
lagere afdeling. 
Omwille van het administratief verlof is onze school gesloten vanaf 8 juli tot en met 15 augustus. 
 

AAN ALLE KINDEREN EN HUN OUDERS EEN DEUGDDOENDE, ZONNIGE 

VAKANTIE TOEGEWENST! 

 
VOORUITBLIK   
Wij hopen elkaar terug te zien op zondagvoormiddag 28 augustus  voor het ‘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 2022-2023 

Woensdag 26 oktober ‘22 11.15u-12.05u Instapdag 7 nov.’22 na herfstvak. 

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. 
 

mailto:tvlot@sint-rembert.be

