
Nieuwslijn mei - juni 2021

Welkom aan onze nieuwe gezichten!
In de peuterklas verwelkomen we  in de laatste
maanden van het schooljaar: Ana, Nathan,
Savannah, Mylan, Louis, Laurelie en Tenzin.
In de dolfijnenklas zien we ook een nieuw
gezichtje, welkom Rodayna!
Bij het personeel verwelkomen we juf Joyca in de
bijtjesklas en op het secretariaat verwelkomen
we mevrouw Carla De Jaeger tot het einde van
dit schooljaar!

Nieuwe SCHOOLRAAD
voor volgende 4 jaar:

In april verkozen we een
nieuwe oudergeleding
van onze schoolraad. We
beslisten hierbij de hele
schoolraad te vernieuwen
voor de volgende 4 jaar.
We hopen zo de
betrokkenheid van
ouders,leerkrachten en
lokale gemeenschap te
vergroten in het belang
van onze kinderen.

Als ouders werden Nele De Keyser en Günther Schollaert verkozen.Nele zal de schoolraad
voorzitten en Günther neemt de rol van secretaris op zich.Samen zullen ze de volgende
schoolraden leiden. Nele is de mama van Mauren (6A), Siebe (4B) en Lowiek
(Dolfijnenklas). Günther is de papa van Margaux (Dolfijnenklas) en pasgeboren dochtertje
Manon.
Juf Katja en Juf Katlijn vertegenwoordigen de leerkrachten. Jan Gijbels (oud voorzitter van
de oudervereniging) en Marc Coppejans ( gepensioneerd directeur en leerkracht),
inwoners van Lovendegem vertegenwoordigen de lokale gemeenschap. Samen bouwen
we verder aan een warme school waar alle kinderen zich goed voelen.

Talentbib in alle lagere
klassen dankzij
oudervereniging
Alle lagere leerjaren konden hun klasbib
uitbreiden met prachtig leesmateriaal die perfect
aansluit bij onze nieuwe taalmethode. We
hebben dit te danken aan de inzet van onze
oudervereniging en de steun van jullie als ouder.
Zo hopen we het leesplezier van onze kinderen
te verhogen waardoor hun leesniveau zal
verbeteren.



Fiscaal attest
middagblijvers
Als ouder ontvingen jullie afgelopen
maand een fiscaal attest indien je kind
over de middag op school bleef eten.  Je
kunt dit invullen op je belastingaangifte.
Dit kan een aardig belastingvoordeel
opleveren.

Klasuitstappen en
richtlijnen corona
Volgens de recentste richtlijnen van de overheid
worden klasuitstappen terug mogelijk. Wel
dienen we als school ons aan volgende voorwaarden te houden:

● Daguitstap per klasbubbel organiseren
● Geen gebruik maken van het openbaar vervoer
● Voorzorgsmaatregelen in verband met corona

respecteren.

Zo hopen we dit schooljaar toch te kunnen afsluiten met een
leuke leerzame uitstap. Meer info onderaan deze nieuwslijn.

Veel succes aan onze zesdeklassers!
Onze zesdeklassers beginnen bijna aan hun laatste maand in De Bron. Als toemaatje
kunnen ze nog onverwachts het schooljaar afsluiten met een ongetwijfeld deugddoende
avonturen-driedaagse in Durbuy van woensdag 16 tot vrijdag 18 juni. Daar kunnen ze hun
batterijen opladen voor een goede eindsprint. We wensen hen hierbij veel succes en
geluk bij het uitslaan van hun vleugels in hun verdere leven! Hou jullie mailbox in het oog
voor meer nieuws over de proclamatie op dinsdag 29 juni!



Bouwproject Molendreef 2020 - 2021
Ook het bouwproject nadert zijn einde bij het einde van dit schooljaar. De nieuwe
toiletten zijn al in gebruik en door groot en klein goed bevonden. De renovatie van de
refter en gymzaal zijn nu in hun laatste fase. Het is nu al duidelijk dat dit een meerwaarde
zal betekenen voor de school en de lokale gemeenschap. Oordeel zelf maar:

Laatste schooldag
Op woensdag 30 juni wordt het schooljaar
afgesloten in de eigen klasbubbel en kunnen
de kinderen afgehaald worden op het normale
uur = 11:25u. Een feestelijk einde van het
schooljaar met alle ouders is helaas nog niet
mogelijk vanwege corona.

Vakantieregeling juli en augustus 2021

De school is gesloten
van maandag 12 juli tot en met woensdag 18 augustus
Van  dinsdag 1 t.e.m.  vrijdag 9 juli
en van donderdag 19  t.e.m. dinsdag 31 augustus
is de school open van 9u tot 12u of na afspraak.
De lessen worden hervat  op woensdag 1 september 2021.



KALENDER TOT EINDE SCHOOLJAAR


