WEEKOVERZICHT VAN MAANDAG 18 OKTOBER TOT EN MET
ZONDAG 24 OKTOBER 2021
AGENDA
Maandag 18 oktober
In de namiddag zwemmen voor de 1ste , 3de en 5de leerjaren.
12.20u Vergadering voor de leden van ons leerlingenparlement o.l.v. juf Nele, juf Katrien en
juf Myriam.
Vandaag bezoek van een studente in de 2de kleuterklas van juf Jo.
Dinsdag 19 oktober /
Woensdag 20 oktober
De stagiairs van Vives Tor. komen er hun boekpromotie voorstellen in de klassen lagere
afdeling.
Oudercontacten voor de lagere en kleuterafdeling i.v.m. het welbevinden en de
betrokkenheid van uw kind op het klas- en schoolgebeuren. Aan alle ouders alvast
hartelijk welkom en een boeiend gesprek toegewenst.
Er is kinderopvang voorzien in de ochtendopvangruimte tijdens deze oudercontacten.
Deze namiddag voetbaltoernooi ‘4 tegen 4’ voor de 4de , 5de en 6de leerjaren te Wingene in
de gemeentelijke sporthal o.l.v. juf Heidi.
Donderdag 21 oktober
Bezoek van stagiaire in het 1ste leerjaar A van juf Katrien.
Vrijdag 22 oktober
Bezoek van stagiaire in het 1ste leerjaar A van juf Katrien.
Deze namiddag is er de schoolactie van 11.11.11. met als jaarthema ‘investeer mee in een
betere wereld’ op de speelplaats van onze school.
Zondag 24 oktober
Van 10u tot 12u in de Guwynsbossen te Lichtervelde ‘Bospraatjes’ voor onze kleuters, 1ste leerjaar en hun
gezin georganiseerd door de school en onze ouderraad De Koepel. Verzamelen om 9.45u aan de kiosk,
parking Huwynsbossen in de Beverenstraat. We maken er een kleine wandeling met enkele leuke
vertelmomentjes. Nadien genieten van een heerlijke kom soep voor iedereen! Bij slecht weer gaat de
activiteit door op school. Bij twijfel over de locatie, contacteer 0475/82 78 60 U kan nog steeds
inschrijven mocht u geen inschrijvingsstrookje ingediend hebben, en dit via mail aan onze voorzitter van
de ouderraad brecht.steen@skynet.be

MEDEDELING
Het infokaartje ‘Vormsel 2022’ voor de vormelingen 2022 werd deze week meegegeven
met uw kind via de klasjuf. Voor meer info over het Vormsel van april ’22 graag aanmelden
voor 30 okt. ’21 via de link of via de website of telefonisch naar Bernet Goemaere. Deze
gegevens kan u terugvinden op het infokaartje.
VOORUITBLIK
Vrijdag 29 oktober worden onze jaarlijkse individuele- en klasfoto’s genomen op school.
Herfstvakantie vanaf zaterdag 30 okt. tot en met zondag 7 november ’21.

Woensdagvoormiddag 1 dec. komt Sinterklaas naar onze school voor de kleuterafdeling.
Donderdagvoormiddag 2 dec. komt de Sint naar de lagere afdeling.
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
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.
Data Vormsel en Eerste Communie 2022 te Lichtervelde
Vormsel 2022
Eerste Communie 2022

Zondag 24 april 2022
Zondag 22 mei 2022

