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

SCHOOLFEEST ZATERDAG 13 MEI 2023 

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

KLUSJESDAG 4 MAART 2023 
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.
Wie interesse heeft om deel te nemen kan zich inschrijven via volgende link.

Vanaf 27 februari gaan
onze oudste muisjes naar
de bijtjesklas, samen met
juf Ulrike. Veel plezier en

succes in deze nieuwe
klas! 

 

WELKOM

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR:

van 14u - 19u, voor een waanzinnig
leuke dag met pasta à volonté, 

mini-concertjes en 
reis-rond-de-wereld-spelen! 

Mogen wij vragen ALLE kleren te
naamtekenen? Zo zorgen we ervoor dat
de berg verloren voorwerpen wat kleiner
wordt. Je kan een kijkje nemen op
facebook naar de verloren voorwerpen: 

KLIK HIER

VERLOREN VOORWERPEN

9 
maart 

2023

Gezond ontbijt
Voor alle leerlingen
van het 1e, 2e en 3e
leerjaar.

Met grote dank aan al onze sponsors:
Carrefour, Okay, Delhaize, Groenten en
fruit ‘t Konijntje, Bakkerij Lierman en
Bakkerij Luvand

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeh-RKHNkqEFNSwrRHUf0RJBo_1HZ-A76O2kj9UggtFz6F07Q/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.682078473839378&type=3
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www.debron-lovendegem.be 
Klasblog, foto's, agenda, handige info, .. allemaal te vinden op onze website!

KWARTIERLEZEN

GROOTOUDERFEEST

Sinds dit schooljaar lezen al onze leerlingen van de
lagere school elke dag een kwartier in de klas. We
zijn dan ook héél trots om te vertellen dat het
leesniveau van onze school een boost kent. Bijna
geen enkele leerling scoorde een lager AVI-niveau
dan vorig jaar. Dit is een fantastisch resultaat! Fier
op al onze leerlingen én leerkrachten die elke dag
tijd maken om samen te lezen!!

Het grootouderfeest ging door op 7 en 9 februari. Het was FAN-TAS-TISCH!
De grootouders en ouders van 3K, hebben genoten met volle teugen. Maar ook ons team was blij
met zo een talrijke opkomst. Onze kleuters en juffen gaven het beste van zichzelf. 
Ook een speciale dank aan alle mensen die zorgden voor een lekker gebakje! Het heeft gesmaakt!
Alle foto's zullen te vinden zijn op de klasblog van uw kind.

PEUTERKIJKAVOND
Op dinsdag 18 april
gaat onze volgende
peuterkijkavond
door, van 16u30 -
18u30. Ken je ouders
die op zoek zijn naar
een toffe school?
Geef dan zeker de
boodschap door!

http://www.debron-lovendegem.be/
http://www.debron-lovendegem.be/
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Belangrijke data
De volledige kalender kan geraadpleegd worden op onze website!


