
                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWSLIJN 

september – november 2019 

 
Na een deugddoende vakantie zijn we het ondertussen alweer goed gewoon op school! 

Wij hopen dat we, samen met u, een mooi schooljaar tegemoet gaan. 

Deze nieuwslijn informeert u elke 2 maanden over het reilen en zeilen van ons schoolleven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U kan deze nieuwslijn ook terugvinden op de website.  

 

 
Aarzel niet om bij twijfels, 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 terect bij 

het directieteam. Mevrouw Annelies Lannoo en meneer Erwin Meire zijn 

bereikbaar in het bureel van de Molendreef of Kasteeldreef of telefonisch 

op het nummer 09 370 72 17.  

 

 



 

 

 
 

aan alle nieuwe peuters, kleuters en leerlingen op onze school!  

Hopelijk voelen ze zich hier snel thuis! 

 
 

Jaarthema: De geluksvogels: Branta 

 

Net als de geluksvogel Branta, gaan wij dit schooljaar de 

uitdaging aan! Meer zelfs, er staan 7 uitdagingen op het 

programma!  

De eerste uitdaging is ons alvast gelukt. Elke 

maandagmorgen starten we de schoolweek met onze 

nieuwe schoolkreet: 

Wij vliegen samen,  

samen in de Bron, 

de Bron ons nest, 

een plek voor iedereen! 

 

Voor de volgende uitdaging kregen jullie een brief mee. Ouders en kinderen mogen de leerkrachten 

uitdagen! We zijn benieuwd wat jullie voor ons in petto hebben! 

 

 

 

 

                                                                     
 

 

 

 

Afspraken veiligheid kinderen Kasteeldreef: 

- Vanaf 8.15 uur kunnen de kinderen veilig en onder toezicht op de speelplaats spelen tot het belt. 

Laat uw kind dus niet voor 8.15 uur op de stoep staan.  

- ’s Middags gaat de poort terug open om 12.45 uur. Voor 12.45 uur verwachten wij dan ook geen 

kinderen terug die thuis eten.  

- Kinderen kunnen afgehaald worden om 11.40 uur (of 11.25 uur) of in de namiddag om 15.45 uur op 

de speelplaats. Kinderen die te voet of met de fiets naar huis gaan, volgen steeds een rij!  

 



Afspraken veiligheid kinderen Molendreef: 

- ’s Morgens is er toezicht vanaf 8.15 uur. Dan pas gaan de poorten open en is de school toegankelijk. 

Het is niet toegelaten uw kind voor 8.15 uur op school of op de stoep achter te laten. Daarvoor kan 

uw kind in de Speelboom terecht.  

- De groene inkomhekkens worden d.m.v. een hendel bovenaan afgesloten. Mogen we vragen om de 

hendels steeds terug te sluiten wanneer u de doorgangen gebruikt?  

- Ouders blijven achter de paarse lijn terwijl zoon of dochter flink alleen de 

speelplaats op loopt.  

- Wanneer alle klassen naar binnen zijn, sluiten we graag de hekkens voor 

de veiligheid van onze kinderen.  

- Het is niet toegelaten de oprit of de parking van de school te gebruiken 

voor het stationeren van uw wagen en het afzetten van kinderen. De oprit 

moet vrij blijven voor ouders en kinderen die te voet of met de fiets naar 

huis gaan.  

- Graag de oprit vrij houden voor de bus. 

- Kinderen die over de middag thuis eten, verwachten we terug vanaf 12.45 

uur. Voor 12.45 uur verwachten wij dan ook geen thuis-eters. 

- Zowel ’s middags als ’s avonds vragen wij de ouders om bij het belsignaal 

hun kind af te halen op de speelplaats. 

- Geen enkel kind verlaat de school alleen! Tenzij er een schriftelijke toestemming is van de ouders. 

- Honden zijn niet toegelaten op de speelplaats.  

- Wie niet wordt afgehaald, kan een rij volgen of gaat naar de naschoolse opvang.  

- Bij regenweer blijven zowel de kleuters als de leerlingen van de onderbouw wachten in hun eigen 

klaslokaal tot ze daar door u worden opgehaald.  

 

Snoep is niet toegelaten op school! We eten elke voormiddag fruit. 
De kinderen brengen geen eigen drankjes mee van thuis.  

Kinderen krijgen om 10 uur de keuze om melk of water te drinken. 
Water, melk en soep kunnen ook ’s middags bij de boterhammen gedronken worden.  

 
 

BELANGRIJK!  Wanneer uw kind te laat aankomt op school, kan geen warme maaltijd meer besteld worden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We zijn dankbaar te mogen rekenen op onze 
enthousiaste, gekende en nieuwe middagmoekes: 
Caroline, Els, Sonja, Lea, Doris, Monique en Martine. 

 
Dank ook aan de reserve-moekes die ons uit de nood 

helpen bij ziekte of verlof! 
 



 
 

Op woensdagvoormiddag maken de fruitmoekes of - vakes alle fruit hapklaar voor 
onze kleuters.  Wil je hierbij een handje meehelpen, meld je dan aan bij  
ruthdegroote@gmail.com of erwinmeire@debron-lovendegem.be 
 

Praktisch: 
- Wanneer: woensdagvoormiddag van 8.30 uur tot 9.30 uur 

        -> Kun je niet elke woensdag?  Geen probleem, je kiest zelf wanneer je komt.   
Wij werken met ‘Doodle’ om elke woensdag vijf vrijwilligers bijeen te sprokkelen. Je vindt de link naar 
deze Doodle op de website van de school. 

- Wat: fruit schillen, snijden.  
 
Oma's en opa’s zijn ook van harte welkom! 

 
Wil u een formulier om studietoelage aan te vragen,  

dan kan dat tot uiterlijk 1 juni 2019 via het secretariaat. Wil u graag hulp bij het invullen, dan  

kan dit op maandag- of dinsdagvoormiddag. 

 

 

 

 

U kan ook alles regelen via  

 

 

 

             

 
 

 

 

 

 

Check regelmatig onze website: 

    www.debron-lovendegem.be 

 

U vindt er, naast de klasblogs, 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 

 

 
Alle ouders zijn welkom in de oudervereniging en 

kunnen deelnemen aan de vergaderingen. Hier 

wisselen we ideeën uit, zoeken we naar oplossingen of 

werken we activiteiten uit… en dit in een aangename 

sfeer! We komen ongeveer één maal per maand samen 

in de school of bij één van de ouders thuis om de 

agendapunten te bespreken. We starten telkens rond 

20 uur. Wil je eens komen kijken en luisteren om te 

ontdekken of de oudervereniging je wel ligt? Je bent 

van harte welkom! Neem gerust contact op via 

oudervereniging.lovendegem@gmail.com 

Met onze school nemen wij nog steeds deel 

aan de inzameling van gebruikte batterijen 

en kleine accu’s. Vzw Bebat zorgt voor de 

ophaling, sortering en recyclage ervan. In 

ruil voor het inzamelen kunnen wij sport- 

en pedagogisch materiaal verkrijgen. Dus 

geef uw gebruikte batterijen zeker mee met 

uw kind. Ze worden verzameld in een 

groene ton, zowel in de Molendreef als in 

de Kasteeldreef.  

http://www.debron-lovendegem.be/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Om de kinderen een aangename middagpauze te kunnen bezorgen, willen we ons aanbod speelgoed 

uitbreiden met grote auto’s, blokken, loopfietsen, … Heb je thuis iets waarvan je denkt dat we het kunnen 

gebruiken? We horen het graag!  

 

 

 

 

 

We trekken er op uit: 

 

 dinsdag 24 september: 6L: Uitstap naar Brugge 

 2-3-4 oktober: 3L: Bosklassen te Kluisbergen 

 vrijdag 4 oktober: 3K: Kattenhotel ‘De kartonnen doos’ 

 donderdag 10 oktober: 3L: Tuin van Kina 

 dinsdag 15 oktober: 2L: Bosuitstap naar Het Leen 

 dinsdag 15 oktober: 4L: Cultuurcentrum Evergem film ‘Binti’ 

 donderdag 14 november: 4L: Westhoek 

 donderdag 28 november: 3L: Bezoek aan SMAK en MSK 

 

 

 

 

 

 

Sinds dit schooljaar krijgen onze 

jongste kinderen de kans om een 

middagdutje te doen in de slaapklas, 

onder liefdevol toezicht van juf Els. 



 

 

 

 

 

 

- maandag 30 september: vrije dag 

- woensdag 9 oktober: pedagogische studiedag (vrijaf voor de kinderen) 

- dinsdag 22 oktober: fotograaf op school 

- woensdag 23 oktober: oudercontact lager 

- woensdag 20 november: pedagogische studiedag (vrijaf voor de kinderen) 

- woensdag 27 november: oudercontact kleuter 

- donderdag 28 november: peuterkijkavond 

- vrijdag 13 december: Winterfeest 

- zondag 3 mei: Eerste Communie 

- zondag 24 mei: Vormsel 

 


