Nieuwslijn november – december 2021

Een korte terugblik…
… van allerlei leuke klasactiviteiten
Check www.debron-lovendegem.be

Welkom aan onze nieuwe leerlingen:
Muisjesklas: (peuterklas)
Azem, Tülin, Ilma, Sky, Ish, Mehmet, Tina en Nour
1B: Amira
4B: Anisa
Nu het stilaan donkerder wordt bij de start en het
einde van de schooldag, vragen we extra aandacht
voor het dragen van een fluohesje.
Vanaf maandag 8 november start onze jaarlijkse
fluo-actie die loopt tot aan de krokusvakantie.
Prikacties en beloningen hangen in de lucht!
Zorg dat je gezien wordt!!!
PARKEERVERBOD OP TERREIN VAN DVC DE TRIANGEL.
Deze parking is enkel voor
personeel en bezoekers van deze
instelling. Voor de veiligheid van
iedereen wordt uitdrukkelijk
gevraagd hier niet te parkeren en de richtlijnen op te volgen!
Dank voor jullie medewerking en begrip!

Wie slabbetjes in overschot heeft, mag ze meegeven naar school. Onze
peutertjes kunnen ze goed gebruiken in de eetzaal. Dank!

CORONA: MAATREGELEN NA HET HERFSTVERLOF



Alle leerlingen van het 5e en 6e leerjaar dragen een mondmasker op school. Mits de nodige
afstand en met voldoende ventilatie, mag het mondmasker binnen af als de leerlingen
stilzitten. Buiten kunnen de mondmaskers af, mits intense fysieke contacten vermeden
worden. De andere leerlingen uit het basisonderwijs hoeven geen mondmasker te dragen.



Tijdens het lesgeven vooraan in de eigen klas hoeven leerkrachten geen mondmasker te
dragen, indien er voldoende afstand is en voldoende wordt geventileerd.
Onze preventieadviseur adviseert aan alle personeelsleden om het mondmasker te dragen
wanneer men zich verplaatst binnen de schoolmuren of er als er geen afstand kan gehouden
worden.
Ouders dragen een mondmasker wanneer ze de school betreden.
Oudercontact kleuter wordt digitaal georganiseerd op woensdagnamiddag 24 november.
In de eetzalen op beide vestigingen behouden de leerlingen hun vaste plaats en zitten ze per
klasbubbel.







We volgen als school hiermee de richtlijnen ons opgedragen door het Ministerie van
Onderwijs en hopen zo deze golf zonder al te veel kleerscheuren te doorstaan. Dank alvast
voor jullie medewerking en begrip hierbij!

KOEKJESVERKOOP TEN VOORDELE VAN SPEELPLAATS MOLENDREEF
Het bouwproject in de Molendreef is helemaal
afgerond. Een werkgroep buigt zich nu over de
aanleg van de speelplaats. Ze willen de speelplaats
aanpakken in verschillende fasen. Dat hier een
groot budget voor nodig is, lijdt geen twijfel. We
leggen daarom een spaarpot aan. Ook de
oudervereniging draagt zijn steentje bij.
De koekjesactie van vorig jaar bracht een €5000
op en de oudervereniging legt hetzelfde bedrag
bij. Voor een grondige aanpak is echter meer geld
nodig. Daarom herhalen we de koekjesverkoop en
hopen we op hetzelfde succes als vorig jaar. Zo
kan iedereen bijdragen aan een droom van een speelplaats. Hoe meer pakketten we
verkopen, hoe meer we onze speelplaatsdroom kunnen realiseren. De verkoop start op
maandag 29 november en loopt tot aan de kerstvakantie. Levering gebeurt dan in januari
2022. Er volgt nog een brief met meer uitleg.
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