NIEUWSLIJN
maart – april 2021

Welkom aan alle nieuwe kinderen op school!
In de muisjesklas: Marie, Maurice, David Cériel.
We verwelkomen ook juf Sophie bij de kleuters.
Na de paasvakantie verwelkomen we ook A
 na,
Nathan, Mylan, Rayven en Savannah bij de
peuters en Rodayna bij juf Katja

Van harte welkom!
Parkeren
aan
Molendreef en Kasteeldreef:
Vanuit DVC De Triangel wordt gevraagd de
bezoekersparking en de parking aan de keuken niet te
gebruiken. Zie aparte brief.
Ook aan de Kasteeldreef blijft men parkeren aan het
zebrapad. Dit maakt het oversteken van onze kinderen
levensgevaarlijk. Daarom nog maar eens de vraag daar niet
te parkeren. Ook niet voor een hele korte tijd. De
gemeentelijke parking is een veilig alternatief.
Dank hiervoor!

Bouwproject Molendreef
De werken schieten goed op. De nieuwe toiletten zullen in
gebruik worden genomen na de paasvakantie. De werfzone zal
hiervoor anders ingedeeld
worden waardoor alle kinderen
op een veilige manier zullen
kunnen gebruik maken van
het nieuw sanitair. De gymzaal
en de refter zitten ook in een
nieuwe fase. Al het nieuw sanitair werd er reeds geplaatst.
Ook de kleedkamers voor
jongens en meisjes werd er
geïnstalleerd op het
podium. In april en mei komen de vloeren, een
geluidsabsorberend plafond,
elektrische verduistering en
mediavoorzieningen. In juni
hopen we klaar te zijn om daarna te kunnen beginnen aan de
definitieve inrichting en afwerking. Bij de start van schooljaar
2021-2022 zal dit gedeelte dan ook gebruiksklaar zijn. We kijken er
naar uit.

Opbrengst Koekjesverkoop
De koekjesverkoop was een groot succes. De winst wordt besteed aan
de inrichting van onze speelplaats in de Molendreef. Volgende klassen
mogen in de eerste week van maart hun prijs verwachten: Dolfijnenklas,
2B en 5B. Dank aan jullie ouders om deze verkoop tot een succes te
maken. Jullie kinderen zullen hier weldra de vruchten van kunnen
plukken…
In verband hiermee een oproep: indien iemand van jullie professioneel
bezig is met aanleg en inrichting van speelruimte kan die contact nemen
met Erwin Meire: erwinmeire@debron-lovendegem.be . We denken hierbij aan
(tuin)architecten, interieurontwerpers en dergelijke.

Leerlingenraad:
Onze leerlingenraad, bestaande uit Nathan (4A), Maxime (4B),
Maite (5A), Stan (5B), Helena (6A) en Robin (6B) is actief sinds
november van dit schooljaar. Ze bruisen van ideeën: een quiz
organiseren, olympische spelen, muziek op vrijdag...Hopelijk
kunnen ze ondanks corona toch één van hun dromen
realiseren...

Oproep middagmoekes
Door corona is onze ploeg ‘middagmoekes’ wat kleiner geworden. Daardoor is het niet altijd
even makkelijk om voldoende mensen te vinden. Daarom deze oproep:
ben je bereid een middagtoezicht te verzorgen op maandag, dinsdag,
donderdag en/of vrijdag? Contacteer dan Erwin Meire via mail
erwinmeire@debron-lovendegem.be . Elke middagtoezichter krijgt een
contract, is verzekerd, ontvangt een maandelijkse vrijwilligersvergoeding
en kan genieten van een warme ontvangst!

Bednet – Pyjamadag
Op 12 maart gaat de pyjamadag van Bednet
door. Als school steunen we dit initiatief omdat
we het belangrijk vinden dat ook zieke kinderen
van onderwijs kunnen genieten en het contact
met hun klasgenoten kunnen behouden. Een
aantal jaar geleden mochten we dit op school
ervaren. Daarom op 12 maart allemaal in pyjama
naar school!

VASTENACTIES IN DE BRON
KLEUTERS: O
 nze kleuters zetten hun beste beentje
voor op een heuse bewegingsdag op dinsdag 16 maart.
Ouders, familie, vrienden kunnen dan hun kleuter sponsoren
bij het afleggen van een bewegingsparcours. De opbrengst
gaat naar het project Asha Hope van Zuster Claire waardoor
kinderen in India en Sri Lanka geholpen worden.

ONDERBOUW(1ste, 2de en 3de leerjaar):
Ook zij spannen zich in voor het project ‘Asha Hope’ van
zuster Claire in India en Sri Lanka. Ze houden een
voorleesmarathon tijdens de twee laatste weken voor de
paasvakantie. Als ouder, familie of vriend kan je dan jouw
kind sponsoren en stimuleren om veel te lezen en zich in
te spannen voor kinderen ver van hier.
Met de opbrengst krijgen schoolkinderen uit India en Sri
Lanka de mogelijkheid school te lopen. Een belangrijk kinderrecht!
Meer uitleg over Asha Hope via www.ashahope.be

BOVENBOUW (4de, 5de en 6de leerjaar):
De kinderen uit de Kasteeldreef hebben een
nauwe band met het schooltje in Touly (Senegal).
Dankzij vorige vastenacties konden we daar al
veel realiseren: een muur rond de speelplaats, net
geschilderde klaslokalen, meubilair enz… Dit jaar
willen onze kinderen ook solidair zijn en deze
kinderen uit deze school steunen door het
houden van een wandelsponsortocht op vrijdag 2
april. Daarbij kan je hen per km sponsoren. Steun
van ouders, familie en vrienden is welkom. De
opbrengst gaat vanzelfsprekend naar het schooltje in Touly in Senegal.
We willen nu al iedereen bedanken voor de medewerking en steun!

van allerlei leuke klasactiviteiten

Een korte terugblik…
Check
www.debron-lovendegem.be.

