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MAART 2023 
 

 

 

 

1 Wo COMPLIMENTENDAG 

2 Do - L1 jaarthemamoment 

3 Vr - zwemmen L1A en L1B 

4 Za  

5 Zo  

6 Ma - nm: K2 naar toneel 
- nm: EHBO nascholing voor juf Veerle, juf Annelies en juf 
Yamina 

7 Di -20u schoolraad 

8 Wo - doorschuif 3e kl. – 1ste leerjaar 

9 Do - nm: juf Yamina, juf Marina en mevr. Sofie op bijscholing 
- personeelsvergadering 
- geen studie 

10 Vr - zwemmen L1A en L1B 
- Luc Embrechts in L5 
- 14 uur: L2A gaat sjoelen in Lindehof 

11 Za  

12 Zo 9.00 uur: gebedsviering eerste communicanten 

13 Ma  

14 Di - L3 uitstap naar Brussel 
- 20 uur: ouderraad 

15 Wo - L3 tot L6 naar de bib 

16 Do - kangoeroewedstrijd 1ste en 2de graad 
- vm: juf Melisa op bijscholing 
- L6 naar studio Globo 
-juf Karen hele dag op bijscholing 

17 Vr - zwemmen L1A en L1B 
- kangoeroewedstrijd 3e graad 
- 14 uur: L2B gaat sjoelen in Lindehof 

18 Za  

19 Zo  

20 Ma -juf Caroline DJ en juf Liselotte VD op bijscholing 

21 Di - laatste dag aanmeldingen geboortejaar 2021 
- mevr. Sofie naar cursus Profs 
- vm: L3 naar cultureel centrum Sint-Niklaas 
- L5 naar studio Globo 

22 Wo WERELDWATERDAG 
-Mevr. Sofie op conclaaf KOLvW 

23 Do -Mevr. Sofie op conclaaf KOLvW 

24 Vr - Mevr. Sofie op conclaaf KOLvW 
- zwemmen L1A en L1B 
- L6B Vlaamse kermis in Lindehof 

25 Za  

26 Zo  

27 Ma -start aanmeldingen secundair onderwijs (tot 21 april 13u) 
-L6 naar PEP-dagen 

28 Di - vm: L3A en L4 naar lezing in bib Sint-Niklaas 
- leerlingenparlement 

29 Wo  

30 Do - 08.45 uur: vastenviering 
- vm: L3B naar lezing in bib Sint-Niklaas 
- nm: mevr. Karen, mevr. Marijke en mevr. Sofie naar 
bijscholing in Stekene 

31 Vr - zwemmen L1A en L1B 
- vm: L6 naar verkeerspark 

1 Za START PAASVAKANTIE T.E.M. 16/04/2023 
 

Goed om weten: 
 
- Op 31 maart sluit juf Marina, al jaar en dag leerkracht op 
onze school, haar Sint-Lutgartcarrière af. 
Er breekt dan voor haar een tijd aan van rust en ontspanning.  
In haar lange loopbaan heeft zij aan heel wat kinderen les 
gegeven..  



Misschien hebben jullie, de ouders van een (of meerdere) 
kind(eren) van onze school, zelf nog les gekregen van juf 
Marina? We wensen haar een welverdiend pensioen toe! 

 

-We gaan deze maand weer een geldinzamelingsactie doen 
t.v.v. Broederlijk Delen. Meer info volgt nog. 

 
-We zien meer en meer kinderen die warm eten meebrengen 
om ’s middags op te eten en dat dan ook moeten opwarmen. 
Wij zijn niet in de mogelijkheid om eten te verwarmen, dus 
enkel eten dat koud kan gegeten worden (boterhammen, 
sandwiches, pistolets, smosje, koude pasta…) is toegelaten.  
 
-We kregen de vraag van het WZC Het Lindehof binnen om 
nogmaals te vragen dat jullie zich niet zouden parkeren op 
hun parking om kinderen af te zetten en op te halen. Dit is 
een parking voor personeelsleden van Het Lindehof en hun 
bezoekers. Er is plaats genoeg op de vroegere parking van 
de supermarkt, de Molenwijk… Ook de toegangsweg voor 
ambulance en brandweer is geen parkeerplaats. Letten jullie 
daarop in het vervolg? Bedankt! 
 
-ouderraadnieuws: 
-Op dinsdag 14 maart om 20u is het ouderraad. Jullie zijn 
allemaal welkom! 
 
-Om vrij te houden in jullie agenda: Op 13 en 14 mei is het 
schoolfeest!  
Dit is het voorlopige programma: 

-zaterdag 13 mei 
-vanaf 16u animatie  
-17u30 BBQ 
-19u30 vrij podium 

 -zondag 14 mei 
  -11u30 en 13u BBQ 
  -15u optreden door alle kinderen 
 -doorlopend: zomerbar  
 

 
 


