Nieuwslijn
september-oktober 2021
Het schooljaar kende een vlotte start. We gaan dit
schooljaar voor een gouden schooljaar omdat we
ervan overtuigd zijn dat elk kind goud waard is.
We laten ze uitblinken in wat ze goed kunnen en
willen oppoetsen in wat misschien nog niet zo goed
loopt.
We wensen u allen een heel fijn, leerrijk en gezond
schooljaar toe!
Aarzel niet om bij vragen of problemen contact op te
nemen met de leerkracht(en) van uw kind, wacht niet
tot een oudercontact. Maak gerust een afspraak. Zij
zullen u graag verder helpen! U kan ook steeds terecht bij de directie.
Vriendelijke groeten,
Annelies Lannoo
Céline De Clercq
Erwin Meire

Welkom aan onze nieuwe kinderen:
Peuterklas: Kylian, Gaston, Margot, Meva Nur
1ste kleuterklas: Taylor, Noor, Owen, Fineas, Louis,
Nisa, Rabia
3de kleuterklas: Olivia, Darina, Colin, Samuel
1ste leerjaar: Ege
2de leerjaar: Amine en Jayden

Welkom aan onze nieuwe collega’s:
Mevr. Céline De Clercq: pedagogisch directeur lagere
school
Juf Ulrike: 2KB op donderdag en zorg kleuters op
vrijdag
Juf Charline: ondersteuning 1ste leerjaar, 2KA op
maandag,
zorg kleuters en zorg in 2de en 3de leerjaar
Meester Johan: ICT-ondersteuning op vrijdag
Meester Rippe: ICT-ondersteuning op donderdag

Vernieuwd directieteam
Om alles in goede banen te leiden en onze
onderwijskwaliteit te verhogen, breiden we het
directieteam uit en kreeg elke directie aparte
bevoegdheden.
Het spreekt vanzelf dat we steeds aanspreekbaar zijn.
Voor de duidelijkheid:
Annelies Lannoo: directie kleuter
Céline Declercq: directie lager
Erwin Meire: directie schoolorganisatie

Parking De Triangel
We vragen met aandrang de parking van De Triangel, links van de schoolingang,
niet te gebruiken als zone om je kinderen af te zetten en/of op te halen. Deze
parking is privéterrein en tevens laad- en loszone voor de keuken van De Triangel.
Hier parkeren is gevaarlijk en verboden.

Verkeersveiligheid, daar zorgen we samen voor!
Dit schooljaar willen we nog meer het accent leggen dan anders op
de verkeersveiligheid in onze schoolomgeving. Daarom enkele
aandachtspunten waarvoor we jullie medewerking vragen:
Parkeer in de voorziene parkeerzones of gebruik de parking
aan de sporthal. Zo breng je fietsende en stappende kinderen
en ouders niet in gevaar.
Breng je kinderen in de mate van het mogelijke met de fiets
of te voet. Zo zorg je voor minder verkeer in onze
schoolomgeving.
OPROEP! Zie jij het zitten om ’s morgens tussen 08.10uur en
08.30uur kinderen te helpen oversteken aan het kruispunt
Molendreef/Kasteeldreef als gemachtigd opzichter? Neem
contact op met iemand van de directie en we helpen je
verder om dit engagement te kunnen opnemen.

Op
vrijdag
17
september:
STRAPDAG!!!
Iedereen te voet of met de fiets naar
school! Jij toch ook?

Een schooljaar in’t GOUD
Onze eerste weken op school zijn Gouden Weken.
De Gouden Weken worden ingezet om het goud dat
onze leerkrachten in handen hebben, de leerlingen,
in korte tijd te smeden en te kneden zodat er een
fijne sfeer in de groep heerst, een heel schooljaar
lang.
De beginweken van het schooljaar zijn dus goud
waard om een basis te leggen voor groepsvorming in
de klas en op school. Hiervoor organiseren we in de
klassen enkele groepsbevorderende opdrachten en
activiteiten.

Check regelmatig onze website: www.debron-lovendegem.be
U vindt er, naast de klasbijdragen, ook de nieuwslijn voor ouders, de verlofdagen van dit
schooljaar, de schoolbrochure, het maandelijks menu van de traiteur en de digitale
kalender met alle belangrijke data voor de hele school. Je kan ons ook terugvinden op de
facebookpagina https://www.facebook.com/debronlovendegem
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