
NIEUWSLIJN 
maart – april 2019 

Een korte terugblik… … van allerlei leuke klasactiviteiten 

               Check www.debron-lovendegem.be, klasblogs en onze facebookpagina! 

Belangrijke data: 

 15 maart: Pyjamadag en klimaatmars om 14:00u. 

 15 maart: Leerlingenraad 

 19 maart: 15:30u.: Dessertenbuffet t.v.v. avonturenklas 6de leerjaar in de Kasteeldreef 

 19 maart: Uitstap naar de Zwaluwhoeve voor de vogelklas 

 19 maart: Asha Hope, zuster Claire licht project in India toe  

 19 maart: ’s Middags eten alle kleuters Croque Monsieur ten voordele van Asha Hope. 

 21 maart: 15:30u.: Dessertenbuffet t.v.v. avonturenklas 6de leerjaar in de Molendreef 

 22 maart: Uitstap naar Raveelmuseum voor 4de leerjaar 

 22 maart: Filmavond georganiseerd door onze oudervereniging 

 28 maart: Contactmoment en consult CLB voor ouders en kleuters van de 1ste kleuterklas 

 29 maart: Uitstap naar melkveebedrijf Bachten 't Kloosterhof te Bellem voor het 3de leerjaar 

 29 maart: Gezond ontbijt voor onderbouw (1ste, 2de en 3de leerjaar) 

 29 maart: Integratie 3de kleuterklas – 1ste leerjaar 

 29 maart: Zwerfvuilophaling Lievegem door kleuter en lager 

 29 maart: Koekjesverkoop ten voordele van Touly (Senegal) 

 30 maart: Eerste communietocht 

 31 maart: Zomeruur! De klok 1 uur vooruit… 

 01 april: Start beweegweek: toneel met dank aan de oudervereniging  

 02 april: Contactmoment en consult CLB voor ouders en kleuters van de 1ste kleuterklas 

 02 april: Sportdag in Zomergem voor 2de leerjaar 

 02 april: Meespeelnamiddag voor onze peuters die starten na de paasvakantie 

 04 april: Sportdag in Zomergem voor 2de leerjaar 

 05 april: Fietstocht naar Het Leen te Eeklo voor 4de, 5de en 6de leerjaar 

 06 april: Start paasvakantie 

 23 april: Start derde trimester 

 24 april: SVS voetbal voor het 5de en 6de leerjaar 

 06 mei: Zomerfeest georganiseerd door onze oudervereniging 

 

 

 

 

 

Alle peuters van het geboortejaar 2017 kunnen ingeschreven worden vanaf 

1 maart. Ook nieuwe kinderen zijn van harte welkom op onze school.  

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


         

Welkom aan Alice en Mira!  

Samen met juf Veronique zetten ze op 11 maart hun eerste stapjes in De Bron! 

Na de paasvakantie starten terug 5 nieuwe peuters.  

                    

 

Welkom aan juf Daphné De Vriese. Zij is gestart als nieuwe juf van de 

bijtjesklas en neemt 14 peuters onder haar vleugels!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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! 

Volgende activiteiten staan nog op de agenda: 

 22 maart: Filmavond in de Molendreef. 

 26 mei: Groot zomerfeest met eetfestijn.  

 

LEERLINGENRAAD 

Onze leerlingenraad zorgde ervoor dat er een spiegel hangt in de 

toiletten. Ook zal er dankzij hun denkwerk binnenkort een klimmuur 

zijn op de speelplaats van de Kasteeldreef.  

 

      

 

 

 

 

 

 

Oproep materiaal voor op de speelplaats 

Om het spelen nog aangenamer te maken willen we een oproep doen om oude loopfietsen, steps,  grote 

bouwblokken, speelgoedautootjes  mee te geven. Dit kunnen we dan  aanbieden om het spelen 

uitdagender te maken. Graag wel in een perfecte staat is. Dank alvast! 

 

Spelmateriaal  

Met de mooie opbrengst van de koekenpakketten  werd er een groot assortiment     

speelgoed aangekocht om de speeltijden voor onze leerlingen aangenamer te maken. 

Onze kapoenen beschikken nu over loopfietsen, springballen, elastieken, rolborden            

en zo voort. Nu kunnen ze zich echt uitleven! 
 


