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Welkom aan onze nieuwe vrienden!
 

Juf Kaat in K1A 
Juf Luna  - zorgjuf kleuter
Juf Fien in 1C
Juf Leonie in 6B 
Meester Michiel - bewegingsopvoeding

 

Dat de school voor jullie snel een warme thuis mag worden!

Welkom aan onze nieuwe collega's!

WIJ ZOEKEN JOU!!! 

WELKOM ALLEMAAL

CONTACT

Na 2 maanden vakantie, vliegen we er samen terug in. Met onze
persoonlijke boarding pass, zijn we allemaal ingecheckt in de juiste gate en
zijn we klaar om er een fantastisch schooljaar van te maken. 
Deze nieuwslijn informeert u elke 2 maanden over het reilen en zeilen op
onze school. U kan ze ook steeds raadplegen op onze website.

Aarzel niet om bij twijfels of 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  Ester Van der Meulen zal
mevrouw Céline Declercq vervangen
tijdens haar zwangerschapsverlof. Samen
met meneer Erwin Meire zijn zij
bereikbaar in het bureel van de
Molendreef/ Kasteeldreef of telefonisch op
het nummer 09 355 68 76.

We zijn nog steeds op zoek naar vrijwilligers!

GEMACHTIGD OPZICHTER
Elke ochtend van 8u10 - 8u30, met een
vrijwilligersvergoeding. Leerlingen veilig oversteken
op het kruispunt Molendreef - Kasteeldreef.

MIDDAGTOEZICHT(ST)ER
Elke middag van 11u40 - 13u, met een
vrijwilligersvergoeding. Hulp in de refter 
en toezicht op de speelplaats.

Contacteer secretariaat@debron-lovendegem.be

De Bron
01/09/2022
08u30
1st
A - B - C
PEUTERKLAS 6e LEERJAAR



28/3 afhaling
mattentaarten 

Klusjesdag 
zaterdag 4 maart 2023
Schoolfeest 
zaterdag 13 mei 2023
Uitzwaai kleuterschool
woensdag 28 juni om 10u30
Proclamatie 6e leerjaar 
donderdag 29 juni

Op onze website is heel wat info te
vinden: de nieuwslijn, het
maandmenu, brieven, een fotoblog
per klas, de kalender, de
schoolbrochure, .. Je vindt er ook de
gegevens van het CLB, de
oudervereniging, de schoolraad, ... 
Neem zeker een kijkje, ook op de
smartphone is dit mogelijk!

Wij zamelen nog
steeds batterijen in!
U kan deze
meegeven met uw
kind of
binnenbrengen op
het secretariaat.

Elke woensdag kunnen alle leerlingen genieten van het
fruitabonnement. Hiervoor kan u inschrijven via de brief met allerlei
praktische info. 
We zijn hiervoor nog op zoek naar fruitmoekes die ons een handje
helpen met het fruit te snijden voor de kleinsten.
Elke woensdag van 8u30 - 9u30. 
Interesse? Vul jouw beschikbare dagen in op onze doodle: klik hier! 

23/9 ouderfuif 

Interesse om zelf deel uit te maken van 
de oudervereniging? Contacteer
oudervereniging.lovendegem@gmail.com

10/2 filmavond
+ bar voor ouders 
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www.debron-lovendegem.be 
Onze nieuwe website! 

FRUITMOEKES!!!!! 

@debronlovendegem 
 

https://www.facebook.com/debronlievegem
 

https://doodle.com/meeting/participate/id/azmoP12e
https://doodle.com/meeting/participate/id/azmoP12e
mailto:oudervereniging.lovendegem@gmail.com
http://www.debron-lovendegem.be/
http://www.debron-lovendegem.be/
https://www.facebook.com/debronlievegem


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

Afspraken
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De deuren van de school gaan steeds
open om 8u15 's morgens en om 12u45 's
middags. Laat uw kind NOOIT alleen op de
stoep wachten tot de school open gaat! 

Leerlingen brengen elke dag, behalve
woensdag, een stuk fruit en een koek
zonder chocolade mee. Op school wordt
water aangeboden doorheen de dag. Melk
en soep kunnen tegen betaling genuttigd
worden.  

Leerlingen die de school vroeger verlaten, in
samenspraak met de klasleerkracht, dienen
zich eerst te melden op het secretariaat.  

De parking naast de school is
voorbehouden voor personeelsleden van
De Bron. Uw nummerplaat zal steeds
genoteerd worden bij overtreding.

Na de school is er steeds 15 minuten
toezicht door de leerkrachten. Als uw kind
niet kan worden opgehaald, kan het ook
steeds mee met de rij (Molendreef -
Kasteeldreef) of naar de opvang (indien
ingeschreven). 
Ophalen kan steeds op de speelplaats, bij
regenweer in de klas.

Er zullen dit schooljaar grote werken
plaatsvinden bij onze buren DVC De
Triangel (rechtover de school in de
Molendreef). Wees steeds waakzaam en
laat uw kind niet alleen.

Wij zijn op zoek naar een
speeltuig in goede staat voor
onze kleinsten. 
Wie kan ons helpen?

We maken er samen een spetterend,
leerrijk en gezond schooljaar van!

Als er vragen zijn, wacht niet tot het
oudercontact, maar neem contact op 
met de directie of de klasleerkracht!


