
 
 1 februari: instapdag
 2 februari: infomoment 
inschrijvingsbeleid Lubbeek raadzaal om 20 u
3 februari: lokale verlofdag 
9 februari: dikke truiendag 
9 februari: L4 uitstap Villa Pila
13 februari: de pretbende
13 februari: taalworkshop L1-L2 
14 februari: Opera Caramba operette
 15 februari: welkomdag
 17 februari carnavalstoet
20-26 februari: krokusvakantie
27 februari: instapdag
28 februari: verjaardagen
28 februari: L6 boomplantactie

De eerste maand van 2023 zit er alweer
op. We vierden samen de jarigen van
deze maand. Hieperdepiep!
Maar het was dubbel feest op onze
school. Ook juf Liesbeth werd in de
bloemetjes gezet met een zelfgemaakt
gedicht van elke klas. Dit naar aanleiding
van de "Dag van de directeur".
DANKJEWEL juf Liesbeth voor je
dagdagelijkse inzet!
link naar foto's

NIEUWSBRIEF 7 
S I N T - M A R T I N U S B A S I S S C H O O L  L U B B E E K

3 1  J A N U A R I  2 0 2 3

Planning februari 

Verjaardagen
Je verwittigt het secretariaat bij elke
afwezigheid van je kind. 
•Via 016 63 42 78 of
secretariaat@sintmartinusschool.be
•Het secretariaat speelt alle info door aan de
klasleerkracht. 
•Mogelijk kan er huiswerk opgehaald worden,
enkel en alleen als dit haalbaar is voor de zieke
leerling. 
Indien uw kind heel ziek is, vragen wij op de
aandacht te focussen op het herstel.  

 

Mijn kind is ziek, 
wat nu? 

3 februari: schoolvrije dag
 Op vrijdag 3 februari 2023 is er een schoolvrije dag gepland voor de VBS Sint-Martinus
Lubbeek. Vanaf 1 september 2022 is er enkel opvang in Linden (Martelarenplaats 1 - ingang tegenover
de kerk). U kan online inschrijven voor de buitenschoolse kinderopvang (locatie Lubbeek selecteren)
via de website van de gemeente Lubbeek. Bij inschrijving van een ganse dag, moeten ‘voormiddag’ en
‘namiddag’ aangeklikt worden.

sjaal gevonden op
kerstmusical 

De sjaal kan opgehaald worden 
op het secretariaat. 

https://photos.app.goo.gl/5nL7u8t3dVL3y4Eh8


Inschrijvingen schooljaar 2023-2024
 Vanaf het schooljaar 2023-2024 start de gemeente Lubbeek voor alle scholen van Lubbeek

met een aanmeldsysteem. 
Broers en/of zussen van leerlingen die momenteel al school lopen bij ons kunnen vanaf nu
reeds inschrijven. U mag dus zeker contact opnemen met het secretariaat (016 63 42 78) 
Onze school  startte reeds met vrije inschrijvingen vanaf 1 september 2022. 
Vrij inschrijven kan nog tot en met 15 februari 2023.  
Broers en zussen moeten zeker voor 15 februari 2023 ingeschreven zijn. 

Werkdag groene speelplaats 
Bijna Lichtmis, ... het allereerste sprietje lente komt al bijna in zicht. We
kijken er samen met de kinderen zo naar uit om erin te vliegen in onze
moestuin maar eerst plannen we nog een winterwerkdag in de tuin en
op de speelplaats op zaterdag 25 februari van 9 u tot 13 u. 
Iedereen welkom. 
Mee te brengen: klein tuingereedschap zoals snoeischaar en
werkhandschoenen. 
Aanmelden kan bij ancarens@gmail.com of 0486/91.76.27.  

 

mailto:ancarens@gmail.com
http://91.76.0.27/


 

KNOTSGEKKE WEEK in de kleuterschool
Van 13 tot 17 februari 2023

 

Maandag 13 februari = gekke harendag!

Dinsdag 14 februari = Bonte kleuren – fluodag!

Woensdag 15 februari = Net uit je bed dag!

Donderdag 16 februari = Gekke schoenendag!

Vrijdag 17 februari = Alles mag dag – CARNAVAL

Deze knotsgekke week gaat enkel door in de kleuterschool. 
De lagere school volgt een ander traject en viert carnaval op vrijdag 17 februari 2023. 
Die dag zijn er aangepaste activiteiten voor al onze leerlingen op school. 
We sluiten die dag af met een stoet door Lubbeek. We vertrekken op school om 14.15 uur,
wandelen langs de Dorpskring, richting bibliotheek, Broekstraat en wandelen dan langs de
Binkomstraat via het PVT terug naar school.  

Die dag mag je de gekste creaties in je haar maken of ze extra in de gel
zetten, veel staartjes maken,…
Doe maar eens gek!

Die dag mag je lekker veel kleurtjes aandoen of kleurtjes die niet bij elkaar
passen, veel fluo,…..
Maak er een Bonte boel van!

Die dag mag je wat langer blijven liggen, want je mag met je pyjama, onesie,
haren nog in de war naar school.

Die dag mag je gekke, verschillende, foute,… schoenen aandoen.

Deze dag is het groot feest en mag je je verkleden in wat je maar wil. 

reclame voor kampen
 

https://outsidejongerenvakanties.be/brochure-2023.pdf

https://outsidejongerenvakanties.be/brochure-2023.pdf





