
Sleutels gevonden 
Ophalen op secretariaat

 
 9 november 2022 : Infoavond "digitale wereld"
11 november 2022 : Wapenstilstand
18 november 2022 : Sint-Maartenverteltocht
21 november  - 25 november 2022 : voorleesweek
30 november 2022 : verjaardagen op school

De feestvarkentjes van de maand oktober
stonden te glunderen in de
verjaardagskring. Gelukkige verjaardag aan
de jarige kinderen en leerkrachten van de
maand oktober!

link naar foto's

Bosklassen
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Planning november Verjaardagen

De kinderen van L5 en L6 trokken van 
10 oktober tot 14 oktober 2022 op bosklassen.
Daar beleefden ze heel wat avonturen die jullie

hieronder via de foto's mee kunnen beleven.
 

link naar foto's
 
 

Startviering
Op vrijdag 30 september verzorgden de

kinderen van het 1ste leerjaar en het 4de
leerjaar de startviering in de kerk van

Lubbeek. In het jaarthema van "lichtpuntjes"
zijn we op een mooie manier aan het

schooljaar gestart. We laten ieder kind
stralen op zijn manier.

 
link naar foto's

 
Info

Uitstel verhuis
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

 

 

https://photos.app.goo.gl/RPGeKhLvXJVkEUCj9
https://photos.app.goo.gl/6s75pd1GTrb3LoKV8
https://photos.app.goo.gl/yUjUCFjwa7BrxNMu7
mailto:lkids@lubbeek.be
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Sint-Maartensverteltocht
 
 

 
Op vrijdag 18 november 2022 nodigen we iedereen uit op de Sint-Maartensverteltocht.
Trek je wandelschoenen aan en geniet van de gezellige sfeer tijdens de wandeling. Laat je

meeslepen in het verhaal van de legende van
 Sint-Maarten. 

Voorzie zelf een lampion, uitgeholde biet of zaklampje om de sfeer tijdens het wandelen nog
leuker te maken.

Nadien kan je genieten van een lekkere kom warme soep, hotdog of poffertjes onder het
afdak van de speelplaats.

De wandelingen vertrekken om het kwartier.
Start 18.00 uur , 18.15 uur , 18.30 uur, 18.45 uur en 19.00 uur

Voor onze allerkleinsten is er een poppenkast in de kleuterzaal. 
Start van de poppenkast is om 18.30 uur. 

 
Wij hopen jullie die avond allemaal te verwelkomen.

 
 
 
 
 



SUBTITEL
Hoofdtekst

Flits is de wintercampagne van het Octopusplan waarmee scholen in de donkere periode
ouders en leerlingen aanmoedigen om te voet of met de fiets naar school te gaan. Want
zich actief verplaatsen is gezond, milieuvriendelijk, beter voor het klimaat, goedkoop en
draagt bij tot een veilige schoolomgeving. Kinderen vinden het in de winter ook leuk om te
strappen. Op die manier zitten ze fris en monter in de klas. Daarnaast gaat er ook aandacht
naar zichtbaarheid zoals fietsverlichting en fluomateriaal. Flits tracht zo de verdubbeling van
het autogebruik in de winter terug te dringen.
enen tijdens deze wintercampagne vier stickerdelen voor hun flitskaart via controles en
schoolopdrachten. De leerlingen sparen niet individueel maar op schoolniveau. Zodra er
tegen de krokusvakantie 4 stickers zijn bedeeld, kunnen de leerlingen meedoen aan de
Flitswedstrijd samen met hun ouders. Ook als school komen we in aanmerking voor mooie
prijzen.
Het Octopusteam stuurt jaarlijks Flitsteams op pad om te ‘flitsen’ op onaangekondigde plaatsen in
verschillende gemeenten. Ze delen heel wat toffe beloningen uit aan strappers onderweg naar
school. Meer info op: www.octopusplan.info/campagnes/flits
De Flitscampagne start na de herfstvakantie op maandag 7 november 2022 en eindigt op vrijdag 17
februari 2023 vlak voor de krokusvakantie.
Samen met de MOS-brigadiers werken we deze actie uit. Wij hopen nu enkel nog op jullie
enthousiaste deelname!
de MOS-werkgroep 

link naar foto's

MOS-actie:‘Flits op school’
 
 

De leerkuil
In elke klas leerden we al veel

over de groeimindset. We
hebben hiervan ook een filmpje
over de leerkuil, te bekijken via

deze link 

https://photos.app.goo.gl/tLGyVgUtLfDFtjuE8
https://drive.google.com/file/d/1DkeMMkWaq_rjZ5SDTabkSwbXeEX3RdcB/view
https://drive.google.com/file/d/1DkeMMkWaq_rjZ5SDTabkSwbXeEX3RdcB/view


Mogen we als school
deze info-avond nog
even in de spotlight

zetten!
Iedereen van harte

welkom!
 

Inschrijven kan nog
steeds!

 

Wij wensen ieder  van jullie een
fijne en rustgevende

herfstvakantie!
Geniet van de herfstkleuren en

het gezellig samenzijn!

 

Fijne herfstvakantie!


