
WEEKOVERZICHT VAN MAANDAG 04 OKTOBER TOT EN MET 

VRIJDAG 8 OKTOBER 2021 

 
MEDEDELING 
Vanaf volgende week is er geen verplichte mondmaskerplicht meer.  Gezien het aantal besmettingen 
echter de voorbije weken op school mogen wij toch vragen om het mondmasker binnen het 
schoolgebouw op vrijwillige basis nog tot het herfstverlof te dragen. Dank voor uw medewerking. 
 
AGENDA 
Maandag 04 oktober  
In de namiddag zwemmen voor de 1ste , 3de en 5de leerjaren. 
In de namiddag bezoek aan de bib voor de vierde-, zesde- en tweedeklassers. 
Vandaag studente op bezoek in klas 1A van juf Katrien. 
 
Dinsdag 05 oktober / 
Woensdag 6 oktober / 
Openklasdag 1ste lj. vervalt wegens de voorbije quarantaines van de eerstes en het huidige gevaar 
voor besmettingen dat er nog steeds is op school. We proberen alle verloren lestijd bij de leerlingen 
in te halen zodat er geen te grote leerachterstand ontstaat. 
 
Donderdag 7 oktober  
10.25u Maandopening voor de lagere afdeling met voorstelling maandthema sociale talenten 
‘aardig doen’ door Marja en Dannie.  
 
Vrijdag 8 oktober / 
 
VOORUITBLIK 
Pedagogische studiedagen 2021-2022 (vrijaf voor alle kinderen) 
woensdag 17 november 2021 
Facultatieve vrije dagen 2021-2022 (vrijaf voor alle kinderen) 
vrijdag 12 november 2021 en woensdag 25 mei 2022 
 
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. 
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 



 

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

Eerste Communie 2022 Zondag 22 mei 2022 

 
 
 
 

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

