
WEEKOVERZICHT VAN MAANDAG 20 SEPTEMBER TOT EN MET 

VRIJDAG 24 SEPTEMBER 2021 

 
MEDEDELINGEN 
Donderdag 23 september 2021 pedagogische studiedag.  Vrijaf voor alle kinderen! 
Donderdag 23 september 2021 gaat er een brandweeroefening door in de leegstaande 
kleuterafdeling van onze school.  Wees dus niet gealarmeerd indien u brandweerwagens voor onze 
school ziet staan of sirenes hoort loeien. 
 
Woensdag 29 september 2021 facultatieve vrije dag.  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€ 
 

AGENDA 
Maandag 20 september 
In de namiddag zwemmen voor de derde-, eerste- en vijfdeklassers. 
 
Dinsdag 21 september  
13.10u  Onze kleuters vieren er de start van de herfst in de kleuterzaal.   
20u  Vergadering van onze ouderraad in de Vlotzaal. 

 
Woensdag 22 september : dag van de sportclub / jeugdclub 
(Officieel is de dag op 29 sept. maar voor de scholen is het dan fac. vrije dag.) 
Kinderen, lid van een sportclub / jeugdclub, mogen vandaag in de kledij van hun club naar school 
komen. 
 
Donderdag 23 september 
Vandaag is er pedagogische studiedag.  Vrijaf voor alle kinderen! 
17u Onthaalavond voor alle nieuwe personeelsleden van Sint-Rembert. 
Deze avond gaat er een brandweeroefening door in de lege kleuterafdeling van onze school.  Wees 
dus niet gealarmeerd indien u brandweerwagens voor onze school ziet staan of sirenes hoort 
loeien. 

 
Vrijdag 24 september  
Vandaag is er bij droog weer de jaarlijkse scholenveldloop voor ‘tVLOT op het sportplein te 
Lichtervelde. De scholen lopen elk hun traject.  Hiertoe werkte de sportdienst sinds vorig schooljaar 
een programma uit. 
Deze voormiddag brengen onze peuters en kleuters een bezoekje aan de kermis en worden er 
getrakteerd met een ritje op de draaimolen.  Plezier verzekerd!  

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

Data Eerste Communie 2021 te Lichtervelde 

Eerste Communie 2021 Zaterdag 2 oktober ’21 om 15u 



 
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 
 

 

Data Vormsel en Eerste Communie 2022 te Lichtervelde 
 
Vormsel 2022 Zondag 24 april 2022 

Eerste Communie 2022 Zondag 22 mei 2022 

 

 

VOORUITBLIK 

 

Woensdagvoormiddag 6 oktober is er ‘openklasdag’ in het eerste leerjaar. 

 

Donderdag 7 okt. voorstelling nieuwe maandthema van oktober. 

 

Dinsdag 12 okt. uitstap voor onze 6des naar Ieper met o.a. bezoek aan de Menenpoort en het 

Hooge Crater Museum + de loopgraven, het Hooge Crater Cemetery en mogelijks de Duitse 

begraafplaats te Langemark. 

 

Woensdagvoormiddag 16 okt. HUP-activiteit voor onze 1ste leerjaren en 3de kleuterklassen.  

We trekken samen naar het bos!????????????? 

 

Woensdagnamiddag 20 oktober zijn er onze oudercontacten rond ‘welbevinden en 

betrokkenheid’ voor alle kinderen van onze school. 

 

Woensdagnamiddag 20 oktober is er voetbaltoernooi ‘4 tegen 4’ voor de 4de , 5de en 6de 

leerjaren te Wingene in de gemeentelijke sporthal o.l.v. juf Heidi. 

 

Vrijdag 22 oktober is er de schoolactie van 11.11.11. op onze school.  

 

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. 
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 23 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. 

mailto:tvlot@sint-rembert.be

