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Dankjewel! 
#Samentegencorona … Dankjewel voor jullie begrip en inspanningen om jullie kinderen 

thuis op te vangen en hen zo goed als mogelijk te begeleiden bij het afstandsonderwijs. 

In combinatie met het lesgeven in kleine groepen de laatste schoolweken, hopen we de 

leerachterstand zo klein mogelijk te hebben gemaakt. We genieten van de dagen die we 

nu nog samen hebben en we kijken hoopvol uit naar een goede start op 1 september! 

 

Welkom aan onze nieuwe kleuters! 
Op 2 juni mochten de kleuters terug naar school. Dit 

was dan ook meteen de allereerste schooldag voor Otto 

in de beertjesklas en voor onze nieuwe peuters: Amélie, 

Gilles, Leonie, Eleonora, Roos, Jentl, Otto, Selman en 

Armin! 

We zijn blij dat ze ondertussen hun plekje gevonden 

hebben op onze school! 



Veel succes aan onze zesdeklassers! 
Niet met een plechtige proclamatie, maar met een afscheidswandeling door de school, 

sluiten de zesdeklassers volgende week hun lagere schoolperiode in De Bron af. We 

wensen hen allen een goede nieuwe start in het secundair onderwijs!  

 

 

Herken je hen nog? 

 

 

 

 



Laatste schooldag  
Op dinsdag 30 juni is er nog een halve dag school. Jammer 

genoeg kunnen we het schooljaar niet afsluiten met een 

gezamenlijke drink. De kinderen kunnen afgehaald worden 

volgens de regeling van de voorbije woensdag: 

In de MOLENDREEF kunnen alle kinderen afgehaald worden 

tussen 11u15 en 11u40: 

Kleuters: in de klas 

1ste en 2de leerjaar: op de speelplaats 

3de leerjaar: op de speeltuin van onze school 

In de KASTEELDREEF stoppen de A-klassen om 11u20, de B-klassen om 11u30. De 

kinderen gaan alleen of met de rij naar huis.  

Om 11u40 worden de kinderen opgehaald door de Buitenschoolse Kinderopvang. 

 

We begrijpen en waarderen dat u de leerkrachten de laatste schooldag wil bedanken 

voor het voorbije schooljaar. Mogen we echter vragen dit momentje kort te houden 

zodat ook deze laatste schooldag vlot en veilig kan verlopen.  

Voor de veiligheid van uzelf en anderen willen we nogmaals uitdrukkelijk vragen een 

mondmasker te dragen bij het afhalen van de kinderen. 

 

Geen onkosten voor middagtoezicht 
Als dank en waardering voor jullie volgehouden inzet om de kinderen 

thuis op te vangen, zal voor de periode na de sluiting van de school geen 

middagtoezicht (stoelgeld) worden aangerekend.  

 

Oefenen tijdens de zomervakantie  
Alle leerlingen van de lagere school krijgen een werkbundel mee 

voor in de vakantie. Wanneer de leerkracht en het zorgteam deze 

extra oefenbundel sterk aan te raden vinden, zal dit vermeld 

worden op het adviesblad dat de kinderen mee krijgen de laatste 

schooldag. 

Het digitaal oefenplatform Bingel wordt tijdens de 

zomermaanden afgesloten. Wie toch wenst verder te oefenen kan 

bij Standaard Boekhandel een pakket Vakantiekalender met 

vakantiebingel aankopen. Dit kon niet meer tijdig geleverd worden 

op school. 

 



Start verbouwingen  
Op woensdag 1 juli starten de verbouwingswerken in de 

Molendreef. De vernieuwingen van sanitair, gymzaal en eetzaal 

zullen ongeveer 1 schooljaar duren. Eind augustus zullen we u 

berichten over de stand van zaken en mogelijke richtlijnen bij de 

start van het nieuwe schooljaar. De schooluren wijzigen NIET 

(tenzij omwille van corona-maatregelen zoals nu het geval is). Op 

de infoavonden bij het begin van het nieuwe schooljaar geven we u 

een inkijk in de bouwplannen. 

 

Gezocht  
Wij zoeken ouders of grootouders die na school 

en tijdens vakantieperiodes op vrijwillige basis 

bereid zijn om vanuit Lovendegem kinderen van 

onze school te brengen naar BOLT 

(revalidatiecentrum in Drongen) en ze dan ook 

terug te brengen. Vroeger werd door het revalidatiecentrum vervoer georganiseerd, 

maar nu dat weggevallen is, zoeken we voor een aantal leerlingen naar een oplossing om 

deze ondersteuning te kunnen verderzetten of opstarten. Indien u interesse heeft, mag 

u contact opnemen met de directie via mail annelieslannoo@debron-lovendegem.be. 

 

De school is gesloten van 9 juli t.e.m. 16 augustus.  

 

Van 1 t.e.m. 8 juli en van 17 t.e.m. 31 augustus is 

de school open van 9u tot 12u of na afspraak. 

 

De lessen worden hervat  

op dinsdag 1 september 2020. 

 

 

Bijlagen bij deze Nieuwslijn: 

- Belangrijke data voor schooljaar 2020-2021 

- Samenstelling team schooljaar 2020-2021 
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