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MAANDKALENDER MAART 2022 
 

1 Di Krokusvakantie tot en met 6 maart 

2 Wo aswoensdag 

3 Do  

4 Vr  

5 Za  

6 Zo  

7 Ma - start peuterklas 
- Juf Karen hele dag op bijscholing 
- VM: PK1A-B-C naar film 

8 Di - openingsmoment start vasten 
- meester Luc en juf Marina hele dag op bijscholing 
- VM: L3A en L3B naar sportactiviteit BAM-dag: geen zwemmen 
dus vandaag 
- 16u: LOC voor juf Mieke S en mevr. Sofie 
- 20u: schoolraad voor juf Yamina en mevr. Sofie 

9 Wo - laatste dag om aan te melden voor wie zijn/haar kind wil 
inschrijven voor volgend schooljaar 
- bespreking studiekeuze L6  

10 Do -Mevr. Sofie hele dag op bijscholing 

11 Vr -Mevr. Sofie hele dag naar vergadering  
-zwemmen L1 
-L6 hele dag naar verkeerspark Wachtebeke 

12 Za De mailboxen van het hele schoolteam zijn dit weekend niet 
bereikbaar omdat alles overgezet wordt naar een office 365-
account. 

13 Zo  

14 Ma -nm: juf Marina op bijscholing 

15 Di - juf Karen hele dag op bijscholing 
- zwemmen L3 
- vm: L5 naar film 

16 Wo - L3 tot L6 naar bibliotheek 

17 Do - kangoeroewedstrijd 

- vm: juf Yamina op bijscholing 
- samenkomst jaarthema 
-mevr. Sofie hele dag op bijscholing 

18 Vr - zwemmen L1 
- kangoeroewedstrijd 
- leerlingenparlement 
- nm: enkele oudercontacten L6 (jullie worden dan persoonlijk 
uitgenodigd) 

19 Za  

20 Zo  

21 Ma - Juf Karen hele dag op bijscholing 
- nm: EHBO nascholing voor juf Veerle en juf Yamina 

22 Di - Wereldwaterdag! 
- juf Marina hele dag op bijscholing 
- zwemmen L3 
- personeelsvergadering: geen studie 

23 Wo  

24 Do - mevr. Sofie, meester Luc, juf Marina en juf Annelies hele dag 
op bijscholing 
-vm: medisch onderzoek L1A 

25 Vr - mevr. Sofie hele dag op bijscholing 
- zwemmen L1 
- nm.: schrijver in L5 
- PEP-dag voor L6 

26 Za  

27 Zo  

28 Ma -start aanmeldingen secundair 

29 Di - Juf Karen hele dag op bijscholing 
- zwemmen L3 

30 Wo  

31 Do - 08.45u paasviering 
- vm: medisch onderzoek L1B 

 

Goed om te weten: 

 

- De coronaregels rond het vervoer met bus en auto zijn 

versoepeld. Dit maakt dat we terug wat meer kunnen 

organiseren: zwemmen, toneel, sportuitstapjes, film… 

Eindelijk! 
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-Op 2 maart begint de vasten. Traditioneel organiseren we op 

school dan een actie ten voordele van het goede doel.  

Na de vakantie krijgen jullie meer uitleg hierover in een brief. 

 

 

- Vanaf vrijdag 11 maart om 18u worden alle mailboxen van 

het hele schoolteam overgezet naar een office 365-

omgeving. We kunnen dat weekend even geen mails 

ontvangen en ook niet beantwoorden. Gelieve hiermee 

rekening te houden a.u.b. Jullie kunnen het schoolteam vanaf 

14 maart terug bereiken op het sintlutgart.be-adres dat jullie 

al kennen. 

 

 

- Op 17 en 18 maart is het kangoeroewedstrijd. Juf Caroline 

DJ zal alle kinderen tijdig verwittigen welk leerjaar wanneer 

aan de beurt komt. Aan alle deelnemers: veel succes! 

 

 

- We zijn op school een techniekkoffer aan het samenstellen 
met materialen die dan in de lessen techniek aan bod kunnen 
komen. We zijn op zoek naar alledaagse voorwerpen waarin 
hefbomen, katrollen, lenzen, tandwielen en scharnieren terug 
te vinden zijn. Ook kompassen of lego knex waarin iets van 
hierboven aanwezig is, is zeker welkom. Hebben jullie thuis 
iets dergelijks liggen dat jullie niet meer gebruiken, willen 
jullie dit dan a.u.b. aan juf Yamina bezorgen? Bedankt! 

 

 

 

 

 

 
 

Herken je het ?  

 

Verhalen die al eeuwen 

meegaan. 


