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Beste ouders, 

Na een welverdiende vakantie is iedereen weer klaar voor het nieuwe schooljaar. 

Op de eerste schooldag mogen we 139 kleuters en 265 leerlingen van de lagere school begroeten. We kijken al uit naar 

die nieuwe start. 

We willen al onze nieuwe leerlingen zowel in de kleuterschool als in de lagere school van harte welkom heten. Samen met 

jullie maken we er een topjaar van. 

Terwijl onze juffen en meesters hun best zullen doen om de kinderen gerust te stellen en te vertellen over hun nieuwe klas-

je, mogen de ouders in de refter even bekomen van de eerste emoties. Een tasje koffie of thee aangeboden door de     

oudervereniging is zeker welgekomen.   

Wij wensen al onze jongens en meisjes een hele goede start toe en hopen dat zij straks in juni weer kunnen terugblikken 

op een fantastisch schooljaar. 

Directeur Philippe 

 

30/08: kleuterinfo om 20.00u 

31/08: infoavond voor 1ste, 2de en 4de lj om  20.00u 

01/09: start schooljaar 8.30u voor IEDEREEN 

01/09: infoavond voor 3de, 5de en 6de lj om 20.00u 

 

13/09: pedagogische studiedag: geen school 

 

15/09: zwemmen 2de en 6de leerjaar 

16/09: fotograaf: klasfoto’s + individuele foto’s 

20/09: personeelsvergadering LS + KS 

24/09: brunch +schoolfeest 
27/09: uitdelen fluohoezen eerste leerjaar 

29/09: 2de en 5de leerjaar zwemmen 

30/09: 1ste en 2de lj naar Tivoli 

04/10: vertrek bosklassen 

07/10: terugkomst bosklassen 

17/10: pv KS + LS 

24/10: oudercontacten LS 

25/10: oudercontacten LS 

26/10: (groot)ouderfeest  

27/10: rapport 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Mega magisch muzisch 

        

Voor kinderen spreken,  

zingen ze. 

Voor kinderen schrijven,  

schilderen ze. 

Voor kinderen staan, dansen ze 

Muzische vaardigheden zijn de 
basis van de  

menselijke expressie. 

(Phylicia Rashad) 

 

Schoolfeest  

24 september 2022 
Joepie! Bijna brunch en schoolfeest!!!! 

Weer tal van activiteiten staan op de planning. 

 

Jullie komen toch ook? 

Noteer het nu alvast in jullie agenda!!! 



 

 

 

Wij wensen iedereen een tof schooljaar toe! 
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Weetjes 

Wisten jullie dat:: 

• Alle verlofdagen voor volgend schooljaar vastliggen? We sommen ze even voor jullie op: 

- 13 september pedagogische studiedag 

- 29 oktober t.e.m. 6 november herfstvakantie 

- 11 november Wapenstilstand 

- 24 december t.e.m. 8 januari kerstvakantie 

- 18 februari t.e.m. 26 februari krokusvakantie 

- 1 april t.e.m.16 april paasvakantie 

- 2 mei facultatieve verlofdag 

- 22 mei facultatieve verlofdag 

- 17 mei pedagogische studiedag 

- 18 t.e.m. 21 mei hemelvaartweekend mei  

- 29 mei  pinkstermaandag 

- 1 juli t.e.m. 31 augustus zomervakantie 

• Het grootouderfeest doorgaat op 26 oktober? 

• Onze jaarlijkse wafelbak doorgaat op  22 en 23 april? 

• De infodag kleuterschool en lagere school gepland is op 11 maart van 9u30 u t.e.m. 13.00u?  

• Onze nieuwe leerlingen van het eerste leerjaar op 1 september op de kleuterspeelplaats verwacht worden? 

Ouders vormen een haag van de kleuterschool naar de nieuwe speelplaats via het voetpad. 

• Onze leerlingen van het zesde leerjaar op bosklassen gaan van  4 t.e.m. 7 oktober? 

• Onze jongens en meisjes van het eerste leerjaar op boerderijklassen gaan van 15 t.e.m. 16 februari? 

• We nieuwe leerkrachten hebben op onze school. 

- juf Caroline voor LO in de kleuterschool en een stukje lagere school 

- meester Vincent voor zorg en Bodymap in de kleuterschool 

- juf Alyssa bij de 2,5-jaringen  

- juf Lara in  het eerste leerjaar 

- juf Nathalie voor het invullen van de 4/5 opdrachten 

- juf Lotte voor zorg en beleid in de lagere school 

- meester Tim voor LO in de lagere school 

 

We wensen hen allemaal heel veel succes toe. 

 

• Te laat komen voor niemand leuk is? Wij rekenen op stiptheid van onze leerlingen. De poorten zullen stipt om 8.30u 

sluiten. Wie te laat komt, wacht tot 8.40u aan de hoofdingang. Daarna worden die leerlingen  in groep naar de klas 

gebracht en krijgen daarvoor een aantekening. 


