
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!

NIEUWSLIJN NOVEMBER -
DECEMBER 2022

www.debron-lovendegem.be 

@debronlovendegem 
 

Onze nieuwe website! 

SPAARACTIES!!

https://www.facebook.com/debronlievegem
 

Welkom aan onze nieuwe vrienden!
 

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

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

http://www.debron-lovendegem.be/
http://www.debron-lovendegem.be/
https://www.facebook.com/debronlievegem


Elke woensdag kunnen alle leerlingen genieten van het
fruitabonnement. We zijn hiervoor nog op zoek naar fruitmoekes
die ons een handje helpen met het fruit te snijden voor de
kleinsten. Vanaf 21 november hebben we handen tekort. 
Wie kan even tijd vrij maken van 8u30 - 9u30?
Vul jouw beschikbare dagen in op onze doodle: klik hier! 

Nieuws van ..

NIEUWSLIJN NOVEMBER -
DECEMBER 2022

Wij stellen onze gym- en eetzaal ter beschikking voor
(familie)bijeenkomsten, sportactiviteiten, culturele
activiteiten, .. Bij interesse kan u vrijblijvend met 
ons contact opnemen: 
09 355 68 76 - secretariaat@debron-lovendegem.be
of kom gerust eens langs op het secretariaat.

Met z'n allen hebben 
we op onze jaarlijkse
rommelmarkt ruim 
€700 opgehaald!!! 
Wat een groot succes!
BEDANKT!

WIJ ZOEKEN JOU!!! 
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

FRUITMOEKES!!!!! 

ROMMELMARKT TOULY

Gebruik van onze gym- en eetzaal

Bedankt aan alle leerlingen die een prachtige vlag gekleurd
hebben voor de ouderfuif! Ze maakten stuk voor stuk de
feestzaal helemaal compleet. Een onschuldige hand van de
oudervereniging  pikte er één vlagje uit als winnaar. Als prijs
kreeg de gelukkige een bon van Supra Bazar Lovendegem.
Ook een grote dankjewel aan alle aanwezige ouders! 

En de winnaar is ..
Lander Geleyte uit

3KB. Proficiat!

Even vrij op

woensdag? 

https://doodle.com/meeting/participate/id/azmoP12e
https://doodle.com/meeting/participate/id/azmoP12e


De volledige kalender kan geraadpleegd worden op onze website!
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Grootouderfeest 1KB, 2KB, 3KB
dinsdag 7 februari 2023

Belangrijke data

Grootouderfeest 1KA, 2KA, 3KA
donderdag 9 februari 2023

Meer info volgt ..

Aangezien we nog steeds goed moeten ventileren, zullen de ramen en deuren vaak
open staan. Hierdoor ontstaat er luchtcirculatie en kunnen we viezigheid buiten

houden. Denk er aan uw kind(eren), bij koud weer, warme kledij aan te doen!
TIP: verschillende laagjes is altijd een goed idee!!


