1

Nieuwslijn januari - februari 202

LET OP!
Nieuw telefoonnummer:

09 355 68 76

Welkom aan onze nieuwe kinderen:
➢
➢

Peuters: Arthur, César, Eva, Kiera, Kythana,
Matteo, Milena-Maë, Mona en Rae.
6de leerjaar: Angelo

Nog tot midden februari blijven de
ochtenden donker en gaan we vaak in het
donker naar huis. Daarom blijven we ﬂuo
promoten voor de veiligheid van jullie
kinderen.
Dus kinderen: draag elke dag jouw
ﬂuohesje en wie weet haalt jouw klas wel
de begeerde ﬂuotrofee...
Zorg dat je gezien wordt!!!

PARKEERGEDRAG IN KANUNNIK TRIESTLAAN EN OMGEVING:
Gelieve bij het afhalen van de kinderen reglementair te parkeren. Parkeren op berm of graszones is
niet toegelaten en brengt de veiligheid in het gedrang. Dank om hiermee rekening te houden!

KOEKJESVERKOOP TEN VOORDELE VAN
VERFRAAIING SPEELPLAATS MOLENDREEF
De koekjesverkoop loopt nu nog een week.
Bestelbrieven worden nog aanvaard tot donderdag 14 januari.
Zo kunnen we de koeken de laatste week van januari leveren.
Alvast bedankt om zo onze droom van een speelplaats in de Molendreef
te helpen realiseren! Bestelbrieven kan je vinden op onze website:
www.debron-lovendegem.be

NIEUWS VAN ONZE
Dankzij de opbrengsten van de vele activiteiten
georganiseerd door de oudervereniging konden we nog
eens 7 i-pads aankopen. Ze zullen veelvuldig worden
ingezet in onze klassen.
Dank aan onze oudervereniging voor dit
initiatief en aan alle ouders voor hun steun!

In het belang van de veiligheid van
onze kinderen een oproep om bij het
afhalen van de kinderen in de
Kasteeldreef de gemeentelijke parking
te gebruiken rechtover de school. Zo
kan de oversteekplaats veilig worden
gebruikt en creëren we zelf geen
gevaarlijke situaties.
De politie
zal optreden tegen foutparkeerders.
Dank alvast voor een goede opvolging.

Sedert dit schooljaar zijn we overgestapt naar een nieuwe
taal- en rekenmethode. Hierbij wordt vaker Bingel
ingeschakeld om het inoefenen van leerstof te
vergemakkelijken. We beseffen dat dit niet altijd even
eenvoudig is voor u als ouder. Daarom volgende tip:
Bingel heeft een speciale website voor ouders waar je
meer uitleg vindt over hoe je als ouder Bingel optimaal
kan gebruiken in het belang van jouw kind.
Website: bingelvoorouders.be

CORONA

Een korte terugblik…
… van allerlei leuke klasactiviteiten

Check www.debron-lovendegem.be

Omwille van de veiligheid van alle kinderen en
personeelsleden op school, willen we vragen
om volgend advies van het CLB op te volgen:
➢
Als je als ouder getest wordt op corona
omdat je zelf symptomen hebt, hou je je
kind dan preventief thuis in afwachting
van het resultaat van de test. Je kind is
dan gewettigd afwezig.
➢
Als je als ouder getest wordt omwille van
hoogrisico-contact, is dit minder
noodzakelijk, maar geldt dit ook als een
gewettigde afwezigheid.

