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Donderdag 30 juni 2022
Het schooljaar is alweer voorbij. We sloten het schooljaar op een
fijne manier af met tal van leuke activiteiten:
frietjesdag, sportactiviteiten, studie- en schoolreizen en een
fietstocht.
We willen de leerlingen, ouders en leerkrachten danken voor de
inzet, het geduld en de medewerking tijdens het voorbije schooljaar
en hopelijk kunnen wij op 1 september op een normale manier onze
school starten.

Wij wensen iedereen een heerlijke vakantie en de
leerlingen van het 6de leerjaar veel succes in de keuze van
hun nieuwe school en loopbaan!

Verkeerspark
Tijdens de week van 25 april namen de leerlingen van het 5de en 6de
leerjaar deel aan de verkeerslessen georganiseerd door de gemeente
Oudsbergen. Deze verkeerslessen werden ingeoefend op een
aangelegd verkeerspark in Meeuwen.
Alle leerlingen werden getraind in hun kennis van de verkeersborden
en –regels, op een praktijkgerichte, leuke en veilige manier. Het
materiaal kwam van politieschool PLOT, die een verkeersparcours met
fietsen en gocarts uitbouwde. Het was voor onze leerlingen een heuse
beleving!

Buitenlesdag
Op donderdag 28 april “vlogen” alle leerlingen van onze school naar
buiten om deel te nemen aan de 6e “Buitenlesdag” van MOS!
Virologen riepen op om zoveel mogelijk buiten les te geven om de
leerlingen te beschermen tegen Covid-19. Buitenklassen,
speelplaatsen en andere groene zones bewijzen meer dan ooit hun
nut.

Sportactiviteiten
I.s.m. de gemeentelijke
sportdienst, MOEV en een lesaanbod van
onze turnleerkrachten namen alle
leerlingen deel aan verschillende sportactiviteiten: sportdagen voor de leerlingen
van de OB en BB. En tijdens de laatste
weken werd er ‘Alles op wieltjes’
georganiseerd.

Studiereizen
Op bezoek in Bokrijk
Op vrijdag 22 april brachten de leerlingen van het 5de leerjaar een
bezoek aan het domein van Bokrijk.
In de voormiddag gidsten onze leerkrachten de leerlingen rond in het
Kempens dorp. Tijdens deze leerwandeling maakten ze kennis met
enkele oude ambachten en de manier van leven in de vorige eeuw.
Hierbij werden twee begeleide programma’s gevolgd:
- atelierroute “Van koe tot leder 1”, voor de meisjes.
- atelierroute “Ik houd/t van jou”, voor de jongens.
Een leerrijke dag voor onze leerlingen!

Op bezoek in het Natuurhulpcentrum
Op vrijdag 6 mei brachten de leerlingen
van het 2de leerjaar een bezoek
aan het Natuurhulpcentrum.
Op bezoek in het Heempark
Op maandag 23 mei werd er voor de leerlingen van het 3de leerjaar een
natuurdag gepland in het Heempark Genk.
 Er werd een bezoek gebracht aan de bijenhal.



De kinderen hadden
de mogelijkheid om samen te tuinieren.
De leerlingen verkenden en wandelden in een aangelegd park, ‘De
Molenvijvers’.

Voor allen boeiende studie-uitstappen!

Zeereis
Driedaagse studiereis
Dit jaar ondernamen de zesdeklassers een driedaagse studiereis naar
de zee van woensdag 1 juni tot en met vrijdag 3 juni. Het was een erg
boeiende en leerrijke uitstap met een goed gevuld programma. De
studiereis is tevens voor alle leerlingen een mooie afsluiting van zoveel
jaren samenzijn in onze school.

Een rondvaart in Zeebrugge

Een bezoek en gegidst door onze
leerkrachten in Brugge.

Een unieke ervaring met de paardenvissers.

Stiltemoment aan een Duitse militaire begraafplaats in Vladslo.

En, … misschien
het hoogtepunt van elk kind:
een bezoek aan Plopsaland.

Schoolreizen
Op vrijdag 3 juni organiseerde onze school haar jaarlijkse schoolreis.
De leerlingen van het 1ste, 2de en 3de leerjaar brachten een bezoek aan
Toverland. De leerlingen van het 4de en 5de leerjaar beleefden samen
met hun leerkrachten onvergetelijke momenten in Bobbejaanland.
Voor allen een geslaagde schoolreis!

Uitwisseling 3de kleuterklassen – 1ste leerjaar
Op maandag 20 juni werden de 5-jarige kleuters onder ruime
belangstelling in onze school onthaald. De leerlingen van de lagere
school vormden een haag en verwelkomden onder luid applaus de
kleuters samen met ‘Hup & Aap’, de klaspoppen.
De kleuters die het volgend schooljaar naar het 1ste leerjaar komen,
konden kennis maken met de nieuwe klas en hun juffrouw.
Voor de kleuters van de laatste kleuterklas wordt er op zondag 28
augustus tijdens de voormiddag een openklasdag georganiseerd.

Frietjesdag
Om het schooljaar op een toffe manier af te sluiten werd er op vrijdag
24 juni opnieuw een frietjesdag georganiseerd en werd er door onze
ouderraad een heuse frituurwagen geplaatst.
Een smulmoment
voor allen!

Dinsdag 28 juni
gingen de leerlingen
van het 1ste, 2de en 3de leerjaar
op uitstap naar het Joekelbos.

Woensdag 29 juni
was er een fietstocht voor
de leerlingen
van het 4de, 5de en 6de leerjaar.

Klasverdeling lagere school
Schooljaar 2021-2022

 Schooljaar 2022-2023

3de Kl: juffrouw Nancy S.
3de Kl: juffrouw Christel V.

 1ste lj : juffrouw Wendy B.
 1ste lj : juffrouw Claudia S. &

juffrouw Hilde S.
1ste lj : juffrouw Wendy B.
1ste lj : juffrouw Claudia S. &
Juffrouw Hilde S.


2de lj: juffrouw Kelly C.
 2de lj: juffrouw Ann V. &

2de lj: juffrouw Lize D.
2de lj: juffrouw Ann V. &
juffrouw Annelies R.

 3de lj: juffrouw Hilde J.
 3de lj: juffrouw Vera B. &

3de lj: juffrouw Hilde J.
3de lj: juffrouw Vera B. &
juffrouw Marleen W.

 4de lj: juffrouw Annelies P.
 4de lj: juffrouw Ellen M.

4de lj: juffrouw Ellen M.
4de lj: juffrouw Annelies P.

 5de lj: juffrouw Katja F.
 5de lj: juffrouw Ine Van A.

5de lj: meester Ingourt W.
5de lj: juffrouw Ine Van A.

 6de lj: juffrouw Liesbet V.
 6de lj: Meester Ingourt W.

juffrouw Annelies R.

juffrouw Sarah V.

Naast deze klastitularissen beschikt onze school over leerkrachten
ZORG, SES, ICT, differentiatie en lichamelijke opvoeding.
In het schoolreglement met infobrochure vinden jullie een volledig
overzicht van het personeel van onze school.

Vooruitzichten voor het volgende schooljaar
De facultatieve vrije dagen voor het volgende schooljaar werden
binnen de schoolraad besproken en vastgelegd op vrijdag 14 oktober
2022 en maandag 8 mei 2023 (communiemaandag).

Info - avond
Beste ouders, bij het begin van het nieuwe schooljaar willen wij jullie
in de gelegenheid
stellen om kennis te maken met
de leerkrachten en met
de manier van werken in onze leerjaren.
Daarom nodigen we jullie uit op een ouderavond in onze school:
- dinsdag 6 september
5de leerjaren
- woensdag 7 september
2de leerjaren
- donderdag 8 september 1ste leerjaren
- maandag 12 september
4de leerjaren
- woensdag 14 september 3de leerjaren
- donderdag 15 september 6de leerjaren
Kalender vrije schooldagen voor het schooljaar 2022 – 2023
G.V. Kleuterschool Sint-Lambertus
Schooluren
G.V. Lagere School Sint-Lambertus
Gildenstraat 28
08.45u. tot 11.55u.
Gildenstraat 24
3660 Oudsbergen
13.05u. tot 15.25u.
3660 Oudsbergen
089/85 52 71
(op maandag tot 15.50u.)
089/85 48 24
Maandag 26-09-2022

Conferentie leerkrachten

Vrijdag 14-10-2022

Facultatieve verlofdag

Maandag 31-10-2022 tot zondag 06-11-2022

Herfstvakantie

Vrijdag 11-11-2022

Wapenstilstand

Maandag 26-12-2022 tot zondag 08-01-2023

Kerstvakantie

Woensdag 08-02-2023

Conferentie leerkrachten

Maandag 20-02-2023 tot zondag 26-02-2023

Krokusvakantie

Maandag 03-04-2023 tot zondag 16-04-2023

Paasvakantie

Maandag 01-05-2023

Dag van de Arbeid

Maandag 08-05-2023

Facultatieve verlofdag

Donderdag 18-05-2023 en vrijdag 19-05-2023

O.H. Hemelvaart

Maandag 29-05-2023

Pinkstermaandag

Vrijdag 30-06-2023

Einde schooljaar om 11u55

Zaterdag 01-07-2023

Aanvang zomervakantie

Het schooljaar wordt afgesloten op donderdag 30 juni.
Donderdagvoormiddag worden de leerlingen op school verwacht.
Namiddag is er geen school voor onze leerlingen.
Namiddag voorzien we oudercontacten voor de ouders die dit
wensen. Dit kan zonder afspraak. Jullie zijn vrijblijvend welkom tussen
13.05 u. en 15.25 u.
De zomervakantie begint op vrijdag 1 juli en duurt tot en met
woensdag 31 augustus. Het nieuwe schooljaar start op
donderdag 1 september 2022.
Schoolreglement & infobrochure
Ook voor het volgende schooljaar wordt het schoolreglement
geactualiseerd. Op 27 augustus 2022 zullen de aangepaste
brochures beschikbaar zijn. Dit schoolreglement wordt digitaal
aangeboden via de website van de school.
Ouders die toch liever een brochure op papier willen, kunnen deze
aanvragen via hun kind op school.
Eerste schooldag donderdag 1 september 2022
Op de eerste schooldag om 08.45 u. verwelkomen we alle leerlingen en
ouders op de speelplaats van onze school. Eerst is er een welkomwoord
en een voorstelling van de klassen. De kinderen wuiven
en nog een keer naar hun ouders en volgen dan hun klastitularis naar
hun nieuwe klas.
Dank aan de ouderraad voor de fijne samenwerking het afgelopen
schooljaar!

Dit schoolkrantje en meer informatie vind je ook terug op de
website van de school.
Onze webpagina: www.lagere-school-opglabbeek.be
Ons e-mailadres: info@lagere-school-opglabbeek.be

