NIEUWSLIJN
september – oktober 2018

Na een deugddoende vakantie heten we u allen graag van harte welkom!
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.

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 terecht bij het directieteam. Mevrouw Mieke De Rho,
meneer Erwin Meire en mevrouw Katlijn Pauwels en zijn bereikbaar in
het bureel van de Molendreef of Kasteeldreef en telefonisch op het
nummer 09 370 72 17 of 0479 82 49 47.

-

Welkom aan de nieuwe peuters en kleuters Bas Callens, Emma De Keyser, Axelle Mouton, Halima Tagayeva,
Marie-Lee Van Renterghem, Charly Boussy, Febe Sergeant, Tuur Van Ceunebroeck & Louise Willems.
Volgende nieuwe leerlingen startten ook op onze school: Amber Verwulgen, Yasin Rasouli, Laurence Mussche,
Lizzy Laton, Amir Rasouli, Isa Laton, Gunnar Laton & Nargis Formuli.

Hopelijk voelen ze zich vlug thuis op onze school!

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.
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.
Honden zijn niet toegelaten op de speelplaats.
Wie niet wordt afgehaald, kan een rij volgen of gaat naar de naschoolse opvang.
Geen enkel kind verlaat de school alleen! Tenzij er een schriftelijke toestemming is van de ouders.
Bij regenweer blijven zowel de kleuters als de leerlingen van de onderbouw wachten in hun eigen
klaslokaal tot ze daar door u worden opgehaald.
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?
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.

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!

We opteren voor hervulbare waterflessen of drinkbekers.
In de voormiddag eten de kinderen een stukje fruit en in de namiddag mag een koek.

Op woensdagvoormiddag maken de fruitmoekes of - vakes alle fruit hapklaar voor
onze kleuters. Wil je hierbij een handje meehelpen, meld je dan aan bij
machtelt@garrels.be of miekederho@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.
- 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 juni 2019
via het secretariaat.
Wil u graag hulp bij het invullen, dan kan dit op maandag- en dinsdagvoormiddag.

U kan ook alles regelen via www.studietoelagen.be

Zandbakgerei & tuinstoelen gezocht!




Grote schoppen, emmers, zeefjes,vormpjes,…
Buitenspeelgoed
Tuinstoelen

De school doet niet meer mee aan het verzamelen van de
toners en inktcartridges. Lege batterijen worden wel nog
verzameld.

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!
Woensdag 19 september: start fruitabonnement
Vrijdag 21 september: strapdag
Woensdag 26 september: veldloop
Maandag 1 oktober: vrije dag
Vrijdag 5 oktober: ‘Saved by the bell’
Woensdag 17 oktober: pedagogische studiedag
Dinsdag 23 oktober: fotograaf op school
Woensdag 24 oktober: Oudercontact lagere school
Maandag 5 november: Start fluo actie
Zaterdag 10 november: bevrijdingsfeest te Lovendegem
Donderdag 22 & vrijdag 23 november: grootouderfeest
kleuterschool

We trekken er op uit…










Woensdag 28 november: pedagogische studiedag
Donderdag 29 november: peuterkijkavond
Woensdag 5 december: oudercontact kleuterschool
Vrijdag 14 december: WINTERFEEST
Zondag 5 mei: eerste communie
Zondag 2 juni: vormsel

Maandag 10 september: 4de leerjaar voordracht ‘afval’ IVM
Vrijdag 21 september: 4de leerjaar ‘School van Toen’ Gent
Dinsdag 25 september: 6de leerjaar Historisch bezoek stad Brugge
Dinsdag 2 oktober: 4de leerjaar bezoek gemeentehuis Lovendegem
Woensdag 3 tem vrijdag 5 oktober: 3de leerjaar bosklassen Kluisbergen
Woensdag 10 oktober: 5de en 6de leerjaar verkiezingen leerlingenraad
Donderdag 11 oktober: 5de leerjaar Kinderrechtenwandeling Gent
Donderdag 11 oktober: 3de leerjaar Tuin van Kina Gent
Woensdag 24 oktober: Kinderrommelmarkt Kasteeldreef

Check regelmatig onze website: www.debron-lovendegem.be
U vindt er, naast de klasbijdragen, 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

