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Klassikale infomomentenOpendeurdag! 
Alle ouders zijn welkom op deze infoavonden, 

ook al stapt uw kind later in. 
Juf Liesbeth licht hier de nieuwigheden 

van onze school toe vanaf 19 uur 
in de polyvalente zaal. 

 
kleuterschool

woensdag 7 september 2022 om 19.30 uur
L1

dinsdag 6 september 2022 om 19.30 uur
L2

dinsdag 6 september 2022 om 19.30 uur
L3

donderdag 8 september 2022 om 19.30 uur
L4

donderdag 8 september 2022 om 19.30 uur
L5

maandag 5 september 2022 om 19.30 uur
L6

maandag 5 september 2022 om 19.30 uur
 

Beste ouders
Onze vakantie heeft ons deugd gedaan en
achter de schermen zijn we reeds hard aan het
werk om al onze leerlingen terug te ontvangen. 
We heten jullie van harte welkom op onze
opendeur op maandag 29 augustus 2022 van
18 uur tot 20 uur. 
Alle klasdeuren staan open, het ganse team
staat te popelen om jullie te verwelkomen. 
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Ook dit schooljaar mogen we nieuwe instappers en
leerlingen verwelkomen. Voor de allerkleinsten zijn er

 welkommomenten voorzien 
in de loop van het schooljaar. 

U hoeft hiervoor niet in te schrijven, 
maar in ieder geval 

van harte welkom! 

Welkomdagen

1 september 2022
7 november 2022

9 januari 2023 
1 februari 2023

27 februari 2023
17 april 2023
22 mei 2023 

Instapdagen

26 oktober 2022
21 december 2022

25 januari 2023
15 februari 2023
29 maart 2023
17 mei 2023 

Ouderraad nodigt jullie uit!

Zin om mee te werken met de ouderraad en zo mee
school te maken? Wij slaan de brug tussen ouders,

kinderen en school, door vragen en verlangens van ouders
te behartigen en geld in te zamelen voor leuke en

duurzame schoolprojecten. 
Jij kan je samen met de ouderraad engageren :

- als actief lid (zo’n 6 vergaderingen per jaar, activiteiten
zoals kerstdrink en rommelmarkt), 

- als lid van een bepaalde werkgroep (bijv. rond mobiliteit,
website/nieuwsbrief), 

- als helpende hand (bijv. tappen, cake bakken of helpen in
de (moes)tuin). 

Interesse? Laat het ons weten via het formulier (scan de
QR-code)! 

 

Welkom- en instapdagen

Iedereen is welkom op onze open startvergadering van 20 september om 20 uur 
voor een vrijblijvende kennismaking. 

Alvast bedankt voor je engagement en interesse, we maken er samen een fijn schooljaar van!
P.S. Heb je een idee, opmerking of voorstel voor de ouderraad? 

Spreek ons gerust aan bij de schoolpoort 
(een overzicht van de leden van de ouderraad kan je vinden op: ouderraad.deliverance.be/leden) of stuur

een mailtje naar
 ouderraad@sintmartinusschool.be.

 
 



Vakantiedagen van schooljaar 2022-2023 
 

1.    Begin van het schooljaar – hervatting van de lessen
donderdag 1 september 2022

 
2.    Vrije dagen van het eerste trimester
maandag 3 oktober 2022 (lokale verlofdag)

donderdag 20 oktober 2022 (pedagogische studiedag)
herfstvakantie van maandag 31 oktober 2022 

t.e.m. zondag 6 november 2022
vrijdag 11 november 2022 (Wapenstilstand)

 
3.    Kerstvakantie

maandag 26 december 2022 
t.e.m. zondag 8 januari 2023

 
4.    Vrije dagen van het tweede trimester

vrijdag 3 februari 2023 (lokale verlofdag)
krokusvakantie van maandag 20 februari 2023 

t.e.m. zondag 26 februari 2023
 

5.    Paasvakantie
maandag 3 april 2023 t.e.m. zondag 16 april 2023

 
6.    Vrije dagen van het derde trimester

woensdag 26 april 2023 (pedagogische studiedag)
maandag 1 mei 2023 (Dag van de Arbeid)
donderdag 18 mei 2023 (Hemelvaartsdag)

vrijdag 19 mei 2023 (brugdag)
maandag 29 mei 2023 (Pinkstermaandag)

 
7.    De zomervakantie vangt aan op:

vrijdag 30 juni 2023 om 12.00 uur
 
 



Warme maaltijden
We bieden soep en warme
maaltijden aan tijdens de middag. 
De maaltijden worden geleverd door
Delimeal (www.delimeal.be). 
Maandelijks vind je het menu op
onze website en in de schooltas van
uw kind. 
De warme maaltijden starten terug
op, op maandag 5 september
2022. 

 
 

Prijzen:
Soep

kleuterschool: € 1,00
lagere school: € 1,50

 
Warme maaltijd

kleuterschool: € 3,50
lagere school: € 4,50

Onze school biedt geen drankjes aan op school. 

 

Onze zorgvisie... 

Het voorbije schooljaar
hebben we onze zorgvisie
onder de loep genomen en
herschreven. 
De nieuwe visie, waarbij we
nog constant in ontwikkeling
zijn, kan je terugvinden op
onze schoolwebsite.  

WE ZIJN NOG OP ZOEK NAAR HELPENDE HANDENWE ZIJN NOG OP ZOEK NAAR HELPENDE HANDEN  
VOOR ONZE REFTERVOOR ONZE REFTER  

OP MAANDAG-, DINSDAG-, DONDERDAG- EN VRIJDAGMIDDAG.OP MAANDAG-, DINSDAG-, DONDERDAG- EN VRIJDAGMIDDAG.  
CONTACTEER JUF LIESBETH VOOR MEER INFO!CONTACTEER JUF LIESBETH VOOR MEER INFO!

    

Belangrijke info buitenschoolse kinderopvang 
Zoals eerder aangegeven, zal de voor- en naschoolse opvang naar aanleiding van de
bouwwerken aan de kloostersite gedurende een periode van drie schooljaren
georganiseerd worden in de kleuterzaal van de Sint-Martinusschool, dit met toevoeging
van twee containers op de parking net voor het kleutergebouw. Oorspronkelijk zou deze
regeling ingaan op donderdag 1 september 2022 maar de datum wordt nu verplaatst
naar maandag 7 november 2022. In tussentijd wordt de buitenschoolse kinderopvang
verder georganiseerd in de huidige lokalen van het Rozenkransinstituut, Dorpsstraat 2B. 
 
Alle schoolvrije- en vakantiedagen zullen vanaf 1 september 2022 georganiseerd worden
in de opvanglokalen van de buitenschoolse kinderopvang in de gemeentelijke
basisschool ‘De Stip’ te Linden.
 
Voor meer informatie kan je terecht bij de coördinator of de administratie van de
buitenschoolse kinderopvang: 016/47 97 00.
 

https://www.sintmartinusschool.be/zorgvisie


Belangrijke data ...
opendeur: maandag 29 augustus 2022 tussen 18.00 en 20.00 uur 
openluchtklassen: van maandag 10 t.e.m. vrijdag 14 oktober 2022
oudercontact kleuter- en lagere school: woensdag 26 oktober 2022
Sint-Maartensverteltocht: vrijdag 18 november 2022
pannenkoekenfestijn: zondag 29 januari 2023
oudercontact kleuter- en lagere school: woensdag 29 maart 2023
schoolfotograaf: dinsdag 25 april 2023
schoolfeest: zaterdag 3 juni 2023

 


