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Beste ouders, 

De start van het schooljaar ligt alweer een stukje achter ons. 

Het is voor iedereen een opluchting om min of meer normaal te kunnen lesgeven en volgen. 

Laat ons hopen dat deze omstandigheden het hele jaar kunnen aanhouden. 

Een aantal activiteiten staan nog altijd in wacht. Zo weten we nog niet of we het grootouderfeest op dezelfde manier      

kunnen laten doorgaan als vroeger. We houden u vanzelfsprekend op de hoogte en natuurlijk zorgen we net zoals vorig 

jaar voor een alternatief mocht dat noodzakelijk zijn. 

Het eerste trimester stopt op vrijdag 24 december om 12.00u. 

Dat betekent dat het einde van het trimester er enigszins anders zal uitzien. 

Meer info vindt u terug bij de weetjes. 

 

Directeur Philippe 

 

28/09: vertrek bosklassen 6de leerjaar 

30/09: zwemmen 2de en 4de leerjaar 

01/10: start dragen van fluo 

01/10: Tivoli 1ste en 2de leerjaar 

01/10: terugkomst bosklassen 

04/10 studiedag voor de leerkrachten: geen school 

05/10: Fluodag met Stien Goedgezien 

07/10: vertrek stadsklassen 5de leerjaar 

08/10: terugkomst stadsklassen 

14/10: zwemmen 2de en 3de leerjaar 

18/10: infoavond om 16.30u  voor nieuwe instappers            

na de herfstvakantie 

19/10: personeelsvergadering kleuterschool 

21/10: personeelsvergadering lagere school 

25/10: oudercontacten lagere school 1 t.e.m. 5 

26/10: oudercontacten lagere school 1 t.e.m. 5 

27/10: grootouderfeest kleuterschool onder  

           voorbehoud 

28/10: zwemmen 1ste en 2de leerjaar  

28/10: rapport 1 

29/10: 16.30u start van de herfstvakantie 

Herfstvakantie van 30 oktober t.e.m. 7 november 

 

08/11: oudercontacten kleuterschool en 6de leerjaar 

09/11: oudercontacten kleuterschool en 6de leerjaar 

11 november officiële verlofdag 

12 november geen voor - en naschoolse opvang 

18/11: vaccinatie 5de leerjaar 

18/11: 16.00u vergadering verkeer 

22/11: personeelsvergadering kleuterschool 

23/11: personeelsvergadering lagere school 

25/11: 5de leerjaar naar Pime 

25/11: zwemmen 2de en 6de leerjaar 

03/12: Sinterklaas op bezoek  

Zijn wij niet allemaal superhelden? 

Ieder van ons heeft talenten zoals: 

Stien Goedgezien: krijgt voor veiligheid een tien 

Bea Crea: haar kunsten die zijn mega 

Madelief Sportief: in elke sport even actief 

Tony Talent: niet te geloven wat die allemaal kent 

Tuur natuur: plant - en dierenvriend, puur natuur 

Steve Superlief: de allergrootste hartendief 

 

Durf je talent te tonen! 

En denk jij dat je er geen hebt? 

Wees gerust, het zal wel komen. 

Ook jij bereikt de top, de toren! 

Vrije Basisschool Mater Christi - Statiestraat 45 - 2547 Lint - 03 455 31 41 - directeur@mclint.be   

Superhelden 



 

 

Wisten jullie dat: 

 We drie nieuwe juffen tellen op onze school? 

-     juf Julie neemt het hele jaar de taak over van juf Nathalie die haar tweede kindje verwacht 

-     juf Justine geeft kleuterturnen en helpt bij de zorg in de lagere klasjes van de lagere school 

-     juf Yirca is onze platformer en vervangt afwezige leerkrachten. Mocht iedereen er zijn, helpt zij in de zorg 

 Naast juf Nathalie ook juf Sharry een kindje verwacht? 

 De donkere maanden er weer stilaan aankomen? We vinden het belangrijk dat onze leerlingen veilig en goed  

zichtbaar naar school komen. Op 30 september krijgen de kinderen hun fluohesje mee naar huis. Vanaf dan  

moeten zij elke dag met hun  hesje naar school komen. De verkeersreus of de mensen van de werkgroep  verkeer 

zullen   regelmatig controleren of iedereen wel in orde is. T.e.m. vrijdag 25 februari zijn de hesjes verplicht dagelijks 

te dragen. 

 Alle jongens en meisjes van het eerste leerjaar krijgen ook een fluohoes voor de boekentas. Wie de boekentas op 

de rug draagt, wordt dan veel beter gezien. 

 Wist je dat … achterwaarts parkeren de veiligheid fors verhoogt? Nu de parkings weer allemaal in gebruik zijn,  

vragen we iedereen deze regel te willen hanteren. Zo werken we allemaal mee aan de verkeersveiligheid van de 

school. 

 Wanneer er gegevens bij u veranderen, die ook moeten doorgegeven worden aan het secretariaat? 

Adreswijzigingen, telefoonnummers, mailadressen… houden wij graag up-to-date. 

 We na de herfst - en winterperiode vaak een berg aan verloren voorwerpen overhouden? Nu de mutsen, 

handschoenen, dikke jassen sjaals bijna hun intrede doen, willen we nog eens vragen om alles goed te  

naamtekenen. Zo kunnen we alle spullen gemakkelijk tot bij de eigenaar brengen. 

 Onze leerkrachten op 4 oktober zelf op de schoolbanken plaats mogen nemen? Die dag is er geen les en mogen 

de kinderen allemaal thuis blijven. 

 De stadsklassen en de bosklassen terug mogen doorgaan? Wij wensen alle kinderen deugddoende en leerrijke 

momenten toe. 

 De Marbollen gesloten zijn op 12 november? Na de officiële verlofdag van 11 november maken zij de brug met het 

weekend. Er is die dag dus geen voorschoolse opvang en ook maar opvang op school t.e.m. 16.30u. 

 Wij binnenkort weer starten met “oog voor lekkers”? Tien weken lang tellende vanaf 8 oktober zullen onze jongens 

en meisjes op vrijdag fruit krijgen aangeboden door de school. Ook dit schooljaar durven we weer vragen achter 

helpende handen om het fruit te snijden en naar de klassen te brengen. 

We starten om 8.45u met alle vrijwilligers in de refter.  

 We op 24 december de schoolpoort sluiten om 12.00u?  Omwille van kerstavond mogen onze jongens en meisjes 

een halve dag vroeger in vakantie. 

Om 11.45u sluiten we samen op de speelplaats af met enkele kerstliederen en een hapje en een drankje. 

Jullie mogen er natuurlijk bij zijn op voorwaarde dat jullie meezingen met ons. Zo kunnen we samen 2021 afsluiten 

en hoopvol uitkijken naar 2022. 

 Er 248 leerlingen al STRAPPEND naar school kwamen?  Dat waren er 140 met fiets/step  en 77 te voet. 

Dit is 82.5% van onze lagere schoolleerlingen, we zijn daar heel blij mee!  

 We een nieuwe wiskundemethode gebruiken? Wie interesse heeft in de oude methode voor een andere school of 

voor een buitenlands project of zo, mag  de school daarover contacteren. Deze methode mag gratis weg. 

 Op 12 november de Marbollen dicht zijn? Er is dan geen opvang voor en na schooltijd.  
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Zoekt u de beste cateraar? Atelier Puur: info@atelier-puur.be 
ouder van onze school 

Weetjes 


