
 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 22 – 17/02/2023 

1. Niet vergeten! 

- Kijk regelmatig op de website van onze school voor nieuwe foto’s .  

- Woensdag, 1 maart : fruitdag! 

- Op website : flyer CodeFever  

- Op maandag, 27 februari gaan de leerlingen van het 5de leerjaar voor de laatste keer zwemmen 

in Hoogstraten. Vergeet je zwemgerief niet! De bus vertrekt stipt om 13u.00 aan de school!  

Vanaf maandag, 6 maart zijn de leerlingen van het 4de en 6de leerjaar aan de beurt! 

 

Op vrijdag, 10 maart is er geen school wegens pedagogische studiedag! 

 
 

 

2. Vertrek van de laatste zusters uit het klooster naast de school 

Op 6 mei 1881, bijna 142 jaar geleden, kwamen drie zusters vanuit de congregatie in Vorselaar aan 

in Sint-Lenaarts. Op vraag van de toenmalige pastoor openden ze enkele dagen later een school 

met 3 klaslokalen. Deze school was toegankelijk voor jongens en meisjes uit Sint-Lenaarts en 

omstreken.  

 

Het eerste klooster en 

schoolgebouw langs de kant 

van de Dorpsstraat gezien 

vanuit de huidige 

“Houtstraat” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Het begin van een lange geschiedenis van onze school, die op de dag van vandaag 349 kinderen telt, 

die verspreid zitten over 18 klaslokalen. En hoewel zij al een aantal jaren uit het schoolbeeld 

verdwenen zijn en het beleid van de school al lang hebben overgelaten, is het wel dankzij het 

pionierswerk van de zusters dat onze school is kunnen uitgroeien tot wat ze nu is. 

Het stille vertrek van de laatste twee zusters, eerder deze week, en dus ook de definitieve sluiting 

van het klooster staat een beetje in contrast met het geestdriftige onthaal van de bevolking van 

Sint-Lenaarts dat de drie eerste zusters meer dan 140 jaar geleden te beurt viel.  

Toch is het meer dan gepast om hen ook via deze weg te laten weten dat we hen dankbaar zijn voor 

wat zij hebben betekend voor de kinderen en de gemeenschap in Sint-Lenaarts en dat zij steeds 

welkom blijven in onze school! 

 

3. Carnavalsweek 

Een leuke carnvavalsweek op onze school 

eindigde op vrijdagmiddag met de stoet 

van de 3 basisscholen van Sint-Lenaarts 

doorheen het dorp. Nadat de voorbije 2 

jaren de stoet niet kon doorgaan omwille 

van “de gekende reden” was het leuk om 

ons opnieuw te kunnen tonen in gekke 

kledij aan de vele ouders en grootouders 

langs de kant van de weg. Unizo 
(middenstand) van Sint-Lenaarts zorgde 
onderweg voor een versnapering voor alle 
kinderen uit de stoet. Dankjewel daarvoor! 

Hartelijk dank ook aan de ouderraad, die van ’s ochtends vroeg in de weer was op onze school om 

ons te trakteren met heerlijke pannenkoeken! 

 

 

 

 

 

Een fijn krokusverlof! 

 

 
 

Het schoolteam.  


