
NIEUWSLIJN  
maart – april 2020 

  
Welkom aan alle nieuwe kinderen op school! 

 

In de muisjesklas: Vic-Louis, Laurence, Ilo én juf Felina 

In de vlinderklas: Alexandra 

 

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. 



Van harte welkom 

 

 

 

 
  



Belangrijke data 

Een korte terugblik… 
… van allerlei leuke klasactiviteiten 

Check www.debron-lovendegem.be.  

maandag, 2. maart 

 Terug naar school na een deugddoende krokusvakantie! 

dinsdag, 3. maart 

 Auteurslezing Brigitte Minne voor 3de en 4de leerjaar 

woensdag, 4. maart 

 Complimentendag 

vrijdag, 6. maart 

 Zwemmen 1L-6L 

woensdag, 11. maart 

 Pedagogische studiedag: geen school! 

vrijdag, 13. maart 

 Afterwork oudervereniging 

 Pyjamadag 

 Zwemmen 6L 

vrijdag, 20. maart 

 Zwemmen 1L-6L 

 Auteurslezing met Tine Mortier voor 1ste en 2de leerjaar 

vrijdag, 27. maart 

 Zwemmen 6L 

 Zwerfvuilactie 

Boerderijbezoek Bachten 't Kloosterhof voor het 3de leerjaar 

Concert voor Touly 

maandag, 30. maart tot en met vrijdag 3 april 

 Beweegweek 

dinsdag, 31. maart 

 Sportdag 2de leerjaar in Zomergem 

donderdag, 2. april 

 Sportdag 2de leerjaar in Zomergem 

Zingen voor Touly in Home Diepenbroeck 

vrijdag, 3. april 

 Geen zwemmen 

maandag, 6. april tot en met vrijdag 17 april 

 Paasvakantie 

maandag, 20. april 

 Terug naar school na een deugddoende paasvakantie! 

dinsdag, 21. april 

 Theatervoorstelling 'Creafant' voor 5de en 6de leerjaar in CC De Stroming te Evergem 

vrijdag, 24. april 

 Zwemmen 1L-6L 

dinsdag, 28. april 

 Bezoek fotomuseum in Antwerpen voor 5de leerjaar 

vrijdag, 1. mei 

 Fietstocht oudervereniging 

 Vrijaf 

zondag, 3. mei 

 Eerste Communie 

woensdag, 6. mei 

Oudercontact kleuter 



 

 

 

 

 

 

Wil je graag een handje komen helpen op school? U bent van harte welkom! 

Graag hieronder aankruisen waarvoor en wanneer we u mogen contacteren. 

Alvast heel hartelijk dank! 

 
Ik help graag bij 

o vervoer van kinderen bij klasuitstappen 

o vervoer van individuele kinderen naar het revalidatiecentrum 

o begeleiden van kinderen bij klasuitstappen met het openbaar vervoer 

o begeleiden van klasuitstappen (museum, …) 

o huiswerkbegeleiding bij anderstalige kinderen (op school / bij mij thuis / bij leerling thuis) 

o lezen 

o knutselen 

o koken 

o klusjes op school 

o onderhoud van de groene speelplaats 

o het oudercomité 

o vertalen ----> kennis van talen: ……………………………………………………………………………… 

o andere: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ik kom graag vertellen over mijn hobby, namelijk ………………………………………………………………… 

 

 

Mijn gegevens: 

Naam en voornaam: …………………………………………………………………………………………………… 

Ik ben mama/papa/oma/opa/…………….. van ………………………………………………… uit klas ………… 

Telefoonnummer: ……………………………………………………………………………………………………… 

Email: …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ik ben beschikbaar op: 

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

voormiddag      

namiddag      

 

vzw VKKBOS  -  Molendreef 16  -  9920 Lovendegem 
Molendreef 16 – tel. 09 370 72 17    erwinmeire@debron-lovendegem.be 
Kasteeldreef 73  annelieslannoo@debron-lovendegem.be 
9920 Lovendegem  secretariaat@debron-lovendegem.be  
 www.debron-lovendegem.be 


