
Welkom aan onze nieuwe vrienden!
 Dat de school voor jullie snel een warme thuis mag worden!

Slabbetjes
Speelgoedauto's
Fidget toys zoals pop-it, spinners
Speeltuig voor kleintjes

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR:

GEMACHTIGD OPZICHTERS
Half november startten 2 enthousiaste
mensen als gemachtigd opzichter aan het
kruispunt Molendreef - Kasteeldreef. Ze
zorgen ervoor dat de kinderen die te voet 
of met de fiets naar school komen er veilig
kunnen oversteken. Ze doen dit afwisselend
elke ochtend van 08u15 tot 08u30. Dankzij
een gulle sponsor mogen ze hiervoor per
keer €5 ontvangen. 
Wie graag ook zijn steentje wil bijdragen voor
een veiligere schoolomgeving en zich als
gemachtigd opzichter wenst te engageren,
kan zich melden op ons secretariaat. We
zorgen er dan voor ,via de gemeente, dat je
een opleiding kan volgen en zo veilig aan de
slag kan. 

NIEUWSLIJN JANUARI -
FEBRUARI 2023

GELUKKIG NIEUWJAAR ALLEMAAL

1174 x bedankt voor de steun! 

We wensen al onze leerlingen en hun familie een
warm en gelukzalig jaar vol mooie momenten. 
We maken er samen een 2023 van om nooit meer te
vergeten!

Kampioenenklassen

3KB 
dolfijnen

2A 4B 

BEDANKT



NIEUWSLIJN JANUARI -
FEBRUARI 2023

GELIEVE NIET TE PARKEREN 
OP DE PARKING RECHTS VAN DE SCHOOL! 
Deze privé parking  is voorbehouden voor 
het personeel van de Bron en de Triangel. 
Zo houden we ook de schoolomgeving veilig voor
alle kinderen.

Elke woensdag kunnen alle leerlingen genieten van het
fruitabonnement. Ook voor het tweede trimester zijn we 
op zoek naar mensen die ons een handje helpen met het fruit te
snijden voor onze kleuters.
Elke woensdag van 8u30 - 9u30, 3 fruitmoekes/vakes is voldoende.
Interesse? Vul jouw beschikbare dagen in op onze doodle: klik hier! 

FRUITMOEKES/VAKES!

www.debron-lovendegem.be 
Klasblog, foto's, agenda, handige info, .. allemaal te vinden op onze website!

We mogen weer! Joepie! 
Na enkele corona-jaren, mogen we opnieuw ons (groot)ouderfeest
laten doorgaan. Dit jaar is het de beurt aan alle grootouders van
onze kleuters en de ouders van de 3de kleuterklas die door corona
hun kind nog niet zagen optreden.  Ze zullen op 7 en 9 februari
2023 kunnen genieten van een heus optreden met de beste
nummers uit "tien om te zien" en daarna nagenieten met een
gebakje en een koffie. We kijken er alvast enorm naar uit! 

https://doodle.com/meeting/participate/id/azmoP12e
https://doodle.com/meeting/participate/id/azmoP12e
http://www.debron-lovendegem.be/
http://www.debron-lovendegem.be/


NIEUWSLIJN JANUARI -
FEBRUARI 2023

Belangrijke data
De volledige kalender kan geraadpleegd worden op onze website!

We gaan nog door tot aan de
krokusvakantie met onze 

FLUO FLITS actie. 
HELM OP, FLUO TOP!

Na de kerstvakantie komt juf Céline terug
als pedagogisch directie na haar
moederschapsrust. Juf Ester start terug als
klasjuf van 6B. We willen juf Ester
bedanken voor het samen school maken
en wensen juf Céline veel succes met de
start! 

Klusjesdag
Alle handige mama's/ papa's/ oma's/
opa's/ ... zijn welkom op 4 maart 2023 om
enkele dringende klusjes te doen. Zo
houden we onze gebouwen en
speelplaatsen veilig voor onze kinderen.
Een link om in te schrijven volgt later.



NIEUWSLIJN SEPTEMBER -
OKTOBER 2022

Ook in 2023 willen wij een warme school zijn voor jullie.
Een school waar iedereen welkom is, kinderen én hun ouders.

Waar elk verhaal een plekje krijgt, 
waar kinderen leren en leven, van en met elkaar,

waar we lachen en genieten,
respect en dankbaarheid tonen,

verdraagzaam en empathisch leren zijn.
Dit alles in sterke samenwerking met de ouders. 

Zodat we samen het verschil kunnen maken voor onze kinderen.
Onze diepste wens voor 2023 is dan ook dat elk kind zich goed voelt in De Bron

en leert vliegen met de vleugels die ze hebben ... en krijgen.


