
NIEUWSLIJN  
januari – februari 

 
 

Welkom aan alle nieuwe kinderen op school! 
 

In de peuterklas: Idriss, Amy, Oscar, Eder, Lewis, Hannah, Alioune en Erva 

 

In de beertjesklas: Teodosi 

In de egeltjesklas: Lyor 

In de vlinderklas: Nikita 

In de dolfijnenklas: Hristina 

 

Oproep zwemkledij   
Om onze reserve-zwemkledij aan te vullen zoeken we 

(aansluitende) zwembroeken (geen zwemshorts) en 

badpakken voor lagere schoolkinderen. Heb je iets liggen 

dat nog bruikbaar is? Je mag het afgeven op het 

secretariaat. We zijn er heel blij mee! 

Fluoactie 
De donkere wintermaanden zijn nog niet voorbij, dus we blijven 

stimuleren om een fluohesje te dragen. Kinderen die hun fluohesje 

dragen op de (onverwachte) controledagen worden beloond met 5 

minuten extra speeltijd!  



 
Spelotheek Kasteeldreef 

De leerlingenraad en de werkgroep speelplaats zorgden voor een aangename 

verrassing na de vakantie. In de Kasteeldreef kunnen de kinderen binnenkort tijdens 

de speeltijden speelgoed ontlenen in een gloednieuwe speel-o-theek! Om het aanbod 

uit te breiden, zoeken we nog leesboeken en informatieve boeken leeftijd 8-12 jaar, 

strips, zitzakken, springtouwen, vloerverf voor hinkelspelen, gezelschaps-

spelen, haakpennen, breipennen, restjes wol en een kastje van 1m x 80cm. 

 

Parkeren schoolomgeving 

Molendreef 
Voor de veiligheid van de kinderen willen we vragen 

om bij het afhalen en brengen van de kinderen reglementair 

te parkeren. Het nodeloos manoeuvreren en keren voor de school 

leidt te vaak tot verkeersonveilige situaties voor de vele voetgangers en 

fietsers rondom onze school.                                                                                                 

Ook herinneren we eraan dat de Molendreef ter hoogte van de school een fietsstraat 

is. Dit wil zeggen dat je als autobestuurder verplicht bent achter fietsers te blijven. 

Van de gemeente kregen we de belofte dat bij de heraanleg van de Molendreef hier 

meer het accent zal opgelegd worden.                                                                          

Tenslotte vermelden we nog eens dat de parking naast de school privéterrein is en 

niet toegankelijk is om te parkeren bij het brengen en afhalen van de kinderen.                           

Alvast bedankt om dit op te volgen en zo te zorgen voor een verkeersveiligere 

schoolomgeving. 

 



Op tijd naar school 
Vaak merken we dat kinderen te laat op school komen. In het kader van de goede 

voornemens voor het nieuwe jaar geven we tips mee om op tijd te komen: 

 

ELKE DAG OP TIJD KOMEN. HOE DOE JE DAT? 

 

Enkele tips: 

 1. Dek de ontbijttafel ‘s avonds al.  

2. Leg de kleren van je kind ‘s avonds al klaar.  

3. Maak ’s morgens eerst je kind klaar. Doe 

andere dingen daarna. 

4. Zet de boekentas klaar bij de voordeur.  

5. Maak een duidelijk ochtendschema.  

6. Maak ‘s avonds al de boterhammen.  

7. Zet de klok stiekem 5 minuten later. 

 8. Maak beloningsbonnen voor ‘flink opstaan’.  

9. Vraag tips aan andere ouders. 

10. De dagen voor en na de vakantie zijn heel 

belangrijk. Duid ze aan met rood.  

11. Ben je een keer te laat? Breng je kind toch 

naar school.  

12. Kom je te laat? Dat is niet de schuld van je 

kind. Vertel dat ook aan de juf of meester. 

       

 

Middagtoezicht 
Vanaf 6 januari betaalt elk kind dat ‘s middags op school blijft  

€0.75 stoelgeld. Met dit geld worden de middagtoezichters en de 

slaapklas vergoed voor hun inzet. Dit is zo beslist op gemeentelijk 

niveau in de onderwijsraad van Lievegem.  

 

 

Ik en jij 
In oktober volgden de leerkrachten een vorming in het kader 

van sociaal-emotionele vorming van onze kinderen. We willen 

hiermee onze kinderen sterker maken in moeilijke situaties. 

Vanaf januari gaan we hiermee actief aan de slag op de 

klasvloer. Hopelijk dragen we hierdoor bij aan een warmere 

sfeer op school en in de klas. 

 

 



 

 

Belangrijke data 

 

 

 

vrijdag, 10. januari 
 Zwemmen 1L-2L-3L 

vrijdag, 17. januari 
 Zwemmen 4L-5L 

dinsdag, 21. januari 
 Schoolbezoek Middenschool Zomergem, snuffeldag voor 6de leerjaar 

vrijdag, 24. januari 
 Zwemmen 1L-2L-3L 

dinsdag, 28. januari 
Toneelvoorstelling 'Hatsjoe!' voor 1ste, 2de en 3de kleuterklas. 
vrijdag, 31. januari 
 Zwemmen 4L-5L 

maandag, 3. februari tot en met vrijdag 7 februari 
 Verblijf in Adventure Valley te Durbuy voor 6de leerjaar 

vrijdag, 7. februari 
 Zwemmen 1L-2L-3L 

dinsdag, 11. februari 
 Toneelvoorstelling Cultuurcentrum Sleidinge: Niet Wiet, wel Nel voor het 1ste leerjaar 

woensdag, 12. februari tot en met vrijdag 14 februari 
 Stadsklas Brussel 5de leerjaar 

vrijdag, 14. februari 
Geen zwemmen 

maandag, 17. februari 
Auteurslezing Luc Descamps voor 5de en 6de leerjaar 
woensdag, 19. februari 
Oudercontact lager 

donderdag, 20. februari 
Peuterkijkavond 
vrijdag, 21. februari 
 Geen zwemmen 

 Carnaval 

maandag, 24. februari tot en met vrijdag 28 februari 
 Krokusvakantie 

 

Een korte terugblik… 
… van allerlei leuke klasactiviteiten 

Check www.debron-lovendegem.be.  


