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CARNAVAL 

GRRRRAAAAHHHH…  



 

We gingen met de bus naar de Nekker 
met heel het vijfde leerjaar, daar vonden 
de American games plaats. Er was veel 
te doen zoals: baseball in een luchtkooi, 
basketbal, blinde mol en nog veel meer. 

Er waren drie plateaus: het groene, het 
blauwe en het rode. Bij het blauwe pla-
teau speelde je spelletjes in je groep 
(ongeveer 11 personen). Bij het groene 
speelde je spelletjes tegen een andere 
groep. Het rode plateau vonden wij het 
leukste, daar speelden altijd 2 scholen 
samen om de meeste punten te krijgen. 
Elke keer als je een opdracht had ge-
daan, kreeg je een balletje voor in de ko-
ker. 

Samen met Hagelstein zijn wij natuurlijk 
gewonnen!!!   

Bedankt aan de juffen en de ouders die zijn komen helpen. 

 

Matthias en Marieke 

En heel het vijfde leerjaar! 



 



 



 

Op vrijdag 6 maart houden we ‘Koffiestop’ ten voordele van Broederlijk Delen. Jullie 
zijn allemaal welkom van 8.00 uur tot 9.00 uur. 
 
Op maandag 30 maart heeft een viering plaats voor de leerlingen van 3

de
, 4

de
, 5

de
 

en 6
de

 leerjaar om 9.00 uur. 
Thema Broederlijk Delen: Delen doet goed. 
 
Zondag 5 april 2020 start de ‘Goede Week’ met een viering in onze kerk op 
‘Palmzondag’ om 11.00 uur. 
Witte Donderdag op 9 april 2020: viering in onze kerk om 19.00 uur. 
Goede Vrijdag op 10 april 2020: Kruisweg in onze kerk om 15.00 uur en viering in 
de kerk van Onze-Lieve-Vrouw over de Dijle om 19.00 uur. 
Stille zaterdag op 11 april 2020: Paaswake in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw over 
de Dijle om 20.00 uur. 
Pasen op 12 april 2020: viering in onze kerk om 11.00 uur. 
 
Op zondag 3 mei 2020 om 11.00 uur is de Vormselviering voor heel wat leerlingen 
uit het 6

de
 leerjaar. 

 
Op zaterdag 9 mei 2020 om 11.00 uur is het de beurt aan onze 1

ste
 communican-

ten. 
 
Iedereen is van harte welkom. 

• Onze projectweek start op 4 mei 2020 met als thema: ‘Wat een wonder!’ 
• Alle info i.v.m. digitaal aanmelden voor inschrijvingen 2020-2021 te lezen is op 

onze website. 
• We met onze school € 342,06 inzamelden voor Damiaanactie. Hiermee kun-

nen we weer een aantal patiënten genezen. 
• We op 2 maart ons 2

de
 instapklasje opstarten. 

 

Op 15 maart 2020 organiseren we samen met de chiro onze jaarlijkse krokusmaal-
tijd. 
Vergeet niet tijdig in te schrijven. 



 

In de week van 27 januari, werkten de kleuters van 1KCD aan het thema “Komen 
eten”. 

Ze maakten kennis met verschillende smaken: 

Zuur – een citroen 

Zout – chips 

Zoet – snoepje/koekje 

De gezichtjes spraken boekdelen bij het proeven van de verschillende smaken.  

Ze hebben tijdens die week geleerd hoe ze de tafel moesten dekken. Ze hebben 
een placemat geknutseld en niet te vergeten… een overheerlijke pizza gemaakt in 
onze klas. 

Het was SUPER lekker. Spijtig dat de week zo snel om was. 

 

• Praten met kinderen die het moeilijk hebben, hoe doe je dat? 
• Hospiteren in een school bijzonder onderwijs. 
• Luister je naar mij? 
 
Er valt altijd ‘iets’ te beleven. 
 



 

18/02/2020  Schaatsen voor 3, 4, 5 en 6 
19/02/2020  Onderwijsbeurs 
20/02/2020  Kijkmoment voor nieuwe instappers in 1KB 
21/02/2020  Carnaval + pannenkoeken 
    MOEV-Spring in ’t rond voor 6AB 
22/02/2020  Krokusvakantie 
tot 01/03/2020 
01/03/2020  Complimentendag 
01/03/2020  Jeugdboekenmaand 
tot 31/03/2020 
03/03/2020  Oudercontact voor 6AB 
06/03/2020  Koffiestop ten voordele van Broederlijk Delen 
    Klasoverschrijdende muzonamiddag 
09/03/2020  Bezoek aan BimSem voor 6AB 
10/03/2020  Voetgangersexamen voor 4AB 
15/03/2020  Krokusmaaltijd 
17/03/2020  Medisch schooltoezicht voor 1KCD 
    Bezoek aan Imeldaziekenhuis voor 3KAB 
18/03/2020  Medisch schooltoezicht voor 1KCD 
    Pedagogische studiedag: vrij voor al onze leerlingen 
19/03/2020  MOEV-Megaspelenpaleis voor 2AB 
20/03/2020  Fitdag ouderraad 
23/03/2020  Bezoek aan PTS voor 5AB 
24/03/2020  Infoavond openluchtklassen 
26/03/2020  Medisch schooltoezicht voor 1KCD 
27/03/2020  Bezoek aan Sint-Romboutscollege voor 6AB 
30/03/2020  Viering Broederlijk Delen 
31/03/2020  Vavojo 
01/04/2020  Paasrapport 
02/04/2020  Doedag voor 5AB 
    Oudercontact 
04/04/2020  Paasvakantie 
tot 19/04/2020 
24/04/2020  Fietsexamen voor 6AB 
28/04/2020  Schoolfotograaf 
30/04/2020  Vrijaf 
tot 03/05/2020 
03/05/2020  Vormsel 
04/05/2020  Projectweek 
tot  10/05/2020  
07/05/2020  Mamadag voor 1KAB 
09/05/2020  Eerste communie 
10/05/2020  Moederdag 
    Muizen bloemt 
13/05/2020  Pedagogische studiedag: vrij voor al onze leerlingen 
18/05/2020  Bezoek aan Hof van Egmont voor 1AB 
19/05/2020  IDP voor 4A 
    Logeren op school voor 3KAB 
20/05/2020  IDP voor 4B 
21/05/2020   Vrijaf 
tot  24/05/2020 



 

Wij kunnen nu al lezen, 
van hup en weg en zee… 
De kindjes van het zesde, 
die helpen ons daarmee! 

Ze komen langs op woensdag, 
gezellig bij elkaar! 

En na een goed half uurtje, 
zijn we ermee klaar! 



 



 



 

Ga jij regelmatig op onze vernieuwde website kijken? Hier kan je onder andere 
veel foto’s, nieuws en activiteiten vinden. www.sint-lambertusschool.be, meer dan 
een bezoekje waard! 

In het 3
de

 leerjaar maakten de leerlingen kennis met de kilometer. Ze leerden dat 1 
km gelijk is aan 1000 meter; dat een halve km gelijk is aan 500 m. Maar… hoe ver 
is dat nu eigenlijk? Moeilijk om je daar iets bij voor te stellen! En dus trokken de 3

de
 

leerjaren op onderzoek, gewa-
pend met een kilometerteller! We 
wandelden richting Mechelen en 
stopten na een halve km even. 
Toen waren we 10 minuten on-
derweg. Op 500 m afstand van 
onze school kom je aan het huis-
nummer 473, tegenover de vroe-
gere bakkerij Kristof. Nog een 
halve km verder hadden we ons 
einddoel bereikt: we waren aan-
gekomen bij het huisnummer 
415, tegenover het tankstation 
Lukoil! Even poseren… en dan 
diezelfde km terugwandelen! 

http://www.sint-lambertusschool.be


 

Ga met monstertje Mokka de strijd aan tegen ongelijkheid!  
 

Op vrijdag 6 maart tussen 8.00 uur en 9.00 uur organiseren wij op onze school een 
koffiestop ten voordele van het werk van Broederlijk Delen. 
 

Mokka groeide op tussen de koffiestruiken van Guatemala. Door van jongs af aan koffie-
bessen te eten werd hij groot en sterk. En dat is nodig, want Mokka vecht tegen onrecht. 
Omdat iedereen, waar ook ter wereld, dezelfde kansen moet krijgen en een waardig le-
ven verdient. Doe mee met Mokka. Hoe meer geld we inzamelen, hoe beter wij Mokka 
kunnen helpen om onrecht te bestrijden. 
 

Kom langs, drink een (h)eerlijke kop koffie. Voor elke kop koffie kan je een vrije bijdrage 
geven voor het werk van Broederlijk Delen.                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Worden wij vrienden? 

Basisschool Sint-Lambertus 


