
 
 9 januari: instapdag
11 januari: info secundair onderwijs zaal Libbeke
16 januari: pretbende
25 januari: welkomdag
29 januari: pannenkoekenfestijn 

Op de laatste schooldag van het jaar 2022
vierden we de jarigen van de maand
december. De ene is jarig op Kerstmis, de
andere op oudejaar, tijdens de vakantie,
samen met de Sint, ... Kortom ze hebben
allemaal een mooie extra feestdag tijdens
deze feestmaand :-)
link naar foto's
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Planning januari 

Verjaardagen Opvang L- kids
Bij deze willen we u informeren dat omwille
van de bouwwerken aan de kloostersite in
Lubbeek, de voor- en naschoolse opvang
vanaf 9 januari 2023, georganiseerd zal
worden in de opvangcontainers.

Deze containers zijn gelegen op het domein
van de Sint-Martinusschool, te Lubbeek. 

Voor meer informatie kan je terecht bij de
coördinator of de administratie van de
buitenschoolse kinderopvang: 016/47 97 00 –
lkids@lubbeek.be
De L-kids is vanaf 9 januari te bereiken via dit
nummer: 0476/21 47 52

 

 

https://photos.google.com/share/AF1QipOyDRfs8w9fzFnm7MXlWP2ErcyR9dOKqzyJkgMSagkFd-n2_7VMIq0OAPcu_kfWtQ?key=RkNNRmVmSnRhcnFhTllsTkw2WS1tVl80b2NyN253
mailto:lkids@lubbeek.be


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. 

Kerstmusical kleuters 
Dinsdag 20 december schitterden de
kleuters op het podium met hun
kerstdansjes. 
Ze deden dit 's namiddags voor de
grootouders  en 's avonds voor de ouders. 
link naar foto's

 

Pannenkoekenfestijn
Iedereen van harte welkom op ons 
pannenkoekenfeest op 
zondag 29 januari 2023. 
Voor kinderen met allergieën zullen
er ook lactose-arme en glutenvrije
pannenkoeken zijn. 
 

Kerstviering
Op woensdag 21 december verzorgden de

kinderen van het 5de leerjaar de kerstviering
in de kerk van Lubbeek,  in het jaarthema van

"lichtpuntjes". 
We laten ieder kind stralen op zijn manier.

 
link naar foto's

 

https://photos.google.com/share/AF1QipNl8i0kgEBv_pgLPO1btgPVjUjfjDM6m-zsAx_9q4pfrbtjqMkpmrZKTX3lq37BNw?key=X0lsNEVHZ1pNd0RWM2E3dUJKN0s0SUloMW1XNDRn
https://photos.google.com/share/AF1QipMO_CeOoOthXfx2pF1h_CEEO-8hrGJmiV_iSRQ4x11cOza0Qw5akj0nfF_SdQJ96A?key=NUt5VkNiNEdQWkdvLXM0VXFLbUlrY2c3aFIxVzlB


Naschoolse opvang gesloten op 13 januari 2023
 
 

Op vrijdag 13 januari 2023 zijn alle opvanglocaties (Lubbeek, Binkom,
Pellenberg en Linden) uitzonderlijk naschools gesloten. Dit  omwille van het
gemeentelijk personeelsfeest. Er wordt die dag enkel voorschoolse opvang
verzorgd.Voor meer informatie kan je terecht bij de coördinator of de
administratie van de buitenschoolse kinderopvang:
 016/47 97 00 - sarah.bernaerts@lubbeek.be
Indien uw kind nog nooit gebruik heeft gemaakt van de opvang: 
Ouders die gebruik willen maken van de opvang moeten zich wel vooraf
registreren in het online inschrijvingsprogramma.
Registeren kan eenvoudig via de gemeentelijke website www.lubbeek.be,
buitenschoolse kinderopvang. 
Hou er rekening mee dat je dossier moet nagekeken en geactiveerd moet
worden door de administratieve dienst van de opvang. Dit kan enkele dagen in
beslag nemen. Maak je dossier dus minstens een week voordat je kind(eren)
zullen deelnemen aan de opvang  in orde. 

 

mailto:sarah.bernaerts@lubbeek.be
http://www.lubbeek.be/


reclame voor kampen
  

Tsjaka kampen is een landelijk erkende
jeugdvereniging.

Wij bieden gedurende het hele jaar een
brede waaier aan exclusieve kampen.
Niet alleen het themagerichte aspect

komt aan bod, ook sport en spel worden
in de planning opgenomen!

 

Lubbeek-Lab
 

https://www.tsjaka.be/ckfinder/userfiles/files/Brochure%202023.pdf

