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schooljaar 2016-2017
Beste ouders,
De zesde-klassers tellen af, zij zullen volgend schooljaar een nieuwe school verkennen. Spannend !
Ook voor de derde kleuters zijn de 2 laatste maanden van hun kleutertijd aangebroken. Even spannend !
Molendreef fietsstraat vanaf begin mei
De Molendreef wordt vanaf begin mei een fietsstraat.
Dit houdt dat fietsen kunnen beschikken over de rijweg
in hun rijrichting én dat voertuigen fietsers NIET
mogen inhalen. Vanzelfsprekend mag de snelheid niet
hoger liggen dan 30 km/u. Dit is beslist door de
gemeente Lovendegem. Het begin en einde zal
aangegeven worden door specifieke verkeersborden.
Ook zal er op termijn een fietsuggestiestrook
aangebracht worden. Op maandag 22 mei wordt
iedereen die de auto thuislaat en voor de fiets kiest
beloond met verrassing van de gemeente. We hopen als
school om zo bij te dragen tot een veilige
schoolomgeving.
Opbrengst ‘oud papier geeft nieuwe bomen’
Dit jaar konden we 4 containers vullen met papier en karton. Dit bracht ruim € 780 op voor de actie
‘oud papier geeft nieuwe bomen’. Dank aan iedereen voor vele dozen met papier en karton.
Project Broederlijk Delen
Alle kinderen en ouders droegen hun steentje bij.
Voor het project Asha Hope van zuster Claire verzamelden de kleuters €1198,53 en het lager uit de
Molendreef vergaarden €1040,70 met hun sober maal en de lees –en zwemmarathon. Samen goed voor
€2239,23. Een mooi bedrag voor een mooi project. Van harte dank hiervoor!
Het project van het lager uit de Kasteeldreef voor ons schooltje in Touly (Senegal) bracht met het
zingen en de koekjesverkoop op de markt van Lovendegem en in het rusthuis Diepenbroeck ruim €2000
op. Ook hier dank voor jullie gulle giften en medewerking!
Middagtoezicht Kasteeldreef
Voor het middagtoezicht in de Kasteeldreef zoeken we mensen die zich over de middag tussen 11.40u en
13u kunnen vrij maken om bij de kinderen van het 4de, 5de en 6de leerjaar toezicht te doen als betaalde
vrijwilliger. Indien je interesse hebt, mag je de directie contacteren.
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Aanvraag schooltoelage
Het is nog niet te laat om een aanvraag in te dienen voor een school- of studietoelage voor dit
schooljaar. Dit kan nog tot uiterlijk 1 juni 2017. Een aanvraag indienen kan digitaal of op papier. De
papieren aanvraagformulieren kan u op school verkrijgen, de digitale versie vindt u op:
http://www.studietoelagen.be Hebt u graag hulp bij het invullen dan is op maandag- en
dinsdagvoormiddag iemand in het secretariaat die u kan helpen.
Laatste schooldag en toonmoment van de nieuwe speelplaats in de Kasteeldreef
We eindigen het schooljaar op vrijdag 30 juni om 11.40u.
Vanaf dit uur kunnen kinderen afgehaald worden. Het oudercomité biedt dan graag aan alle ouders een
glaasje aan om te klinken op het einde van het schooljaar. Dit jaar gaat de receptie door op de nieuwe
speelplaats van de Kasteeldreef. Ook ouders met kinderen in de Molendreef zijn van harte welkom om
daar eens te komen kijken.
In de naschoolse opvang ‘De Speelboom’ zijn ’s namiddags een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
Vooraf inschrijven is noodzakelijk.

Belangrijke data voor u en uw kinderen:


























01 mei – 2 mei: Feest van de Arbeid + Facultatieve verlofdag: geen school
03 mei: zesde leerjaar vertrekt voor 3 dagen op zeeklas naar Oostende
04 mei: Theatervoorstelling ‘Geluk’ voor 5de leerjaar
04 mei: Sportdag voor 3de leerjaar
04 mei: Sportsnack voor onderbouw
05 mei: Sportdag voor 3de leerjaar
05 mei: Sportsnack voor bovenbouw
07 mei: Eerste Communie
10 mei: Studiedag voor kleuterleidsters 2de en 3de kleuterklas. Er wordt vervanging voorzien.
11 mei: Uitstap STAM Gent voor 2de leerjaar
11 mei: Sportsnack voor onderbouw
11 mei: Integratiedag voor 3de en 4de leerjaar
12 mei: Sportsnack voor bovenbouw
14 mei: Moederdag
15 mei: Sportdag voor 1ste leerjaar
18 mei: Sportdag voor 1ste leerjaar
18 mei: Integratiedag voor 3de en 4de leerjaar
18 mei: Sportsnack voor onderbouw
19 mei: Sportsnack voor bovenbouw
20 mei: Huwelijk van juf Lise De Valkeneer
23 mei: Vierde leerjaar verkent de visvijver
25 mei – 28 mei: Hemelvaartweekend
28 mei: Vormsel
29 mei: Facultatieve vrije dag: geen school
30 mei: Derde kleuterklas met de bus naar de Brielmeersen
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In de loop van de maand mei gaan de eerste en tweede kleuterklas nog naar de Akkerhoeve
01 juni: sportdag van de gemeente voor 4-5-6
03 juni – 05 juni: Pinksterweekend
06 juni: Vier leerjaar naar Huis van Kina
08 juni: Sportsnack voor onderbouw
09 juni: Sportsnack voor bovenbouw
11 juni: Vaderdag
13 juni: Medisch onderzoek voor 1ste kleuterklas op school
15 juni: Sportdag voor kleuters
15 juni: Peuters naar Speelboom met ouders
15 juni: Sportsnack voor onderbouw
16 juni: Sportsnack voor bovenbouw
17 juni: Roefeldag voor de lagere school op de gemeente met roefelroutes
19 juni: eerste leerjaar naar Pairi Daiza
20 juni: Afsluiten schoolpastoraal met Falala (KS)
26 juni: Apotheosedag integratie K3-L1
26 juni: Apotheosedag integratie L3-L4
27 juni: Vijfde leerjaar ‘Gent historische stad’
Tweede leerjaar schoolreis ‘Pierewiet’
29 juni: Schoolreis met alle kleuters en peuters met de bus naar Cadzand
Vijfde leerjaar met de fiets naar Lembeekse bossen
Vierde leerjaar naar Het Zwin
’s Avonds afscheid van het zesde leerjaar
30 juni: 09.15u Viering einde schooljaar
De laatste schooldag eindigt om 11.40u.
Receptie oudercomité op de nieuwe speelplaats in de Kasteeldreef vanaf 11.40u

Geniet van een welverdiende zomervakantie! Tot vrijdag 1 september…
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