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Drongen, 9 september 2022 
 

NIEUWSBRIEF 3 
week van ma 12 september tot en met vrijdag 16 september 2022 

 

Beste ouder(s) 
Dag leerlingen 
 
Via deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van de volgende belangrijke informatie. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
Schema lessen lo  
ma 12 september: kleuterturnen K3, K0; zwemmen L4, L5 
di 13 september: kleuterturnen K0, K2-3, K1, K3 
do 15 september: zwemmen L3, L1; kleuterturnen K2-3, K1, K2 
vrij 16 september: gym L5; zwemmen L2; Kleuterturnen K2 
                                                                                                                                             
 
KALENDER  september / oktober 
ma 12 september: schoolfotograaf 
vrij 16 september: Strapdag 
ma 19 september: vergadering oudercomité 
week van 26 september: Nationale week van de sport 
di 4 oktober: Werelddierendag 
vrij 7 oktober: start pannenkoekenverkoop (verdere info volgt) 
vrij 14 oktober: pedagogische studiedag (geen school) 
ma 17 oktober: vergadering oudercomité  
vrij 21 oktober: dag van de jeugdbeweging 
week van ma 24 oktober: oudercontacten kleuterafdeling en lagere afdeling 
van ma 31 oktober tot en met vrijdag 4 november: herfstvakantie 
 
 
Maandag 12 september: SCHOOLFOTOGRAAF 
Op maandag 12 september krijgen we naar jaarlijkse traditie de schoolfotograaf op 
bezoek. Op tijd en met de glimlach naar school komen, is de boodschap.  
 
Donderdag 15 september: uitstap L6 naar het Mercatormuseum. 

Op donderdag 15 september nemen de leerlingen van L6 de trein naar Sint-Niklaas. 
In het Mercatormuseum maken de leerlingen kennis met de wereldkaart door de 
eeuwen heen: beginnend bij de Babyloniërs, over de Grieken, de Romeinen, de 
middeleeuwen, naar de ‘geboorte van Europa’ (ontdekking van Amerika en 
specerijen) om vervolgens te eindigen bij Mercator zelf (zijn kaarten, globes, 
atlassen).  
 
                                                                                                                             → Z.O.Z. 
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Op een interactieve manier maken de leerlingen kennis met de specerijenkoffer die 
de ontdekkingsreizigers meebrachten van hun reizen. Kortom: een belevenis. 
 
Vrijdag 16 september: STRAPDAG KLEUTERAFDELING & LAGERE AFDELING 
De leerkrachten hebben allerlei activiteiten voorzien. Deze activiteiten gaan door op 
het schooldomein. 
 
Zondag 16 oktober van 9u00 tot 12u00: openkijkmoment in de BOSTORIE 
De Bostorie is een groene buitenplek waar de leerlingen van de 3 centrumscholen 
van Drongen in openlucht les krijgen. De Bostorie bevindt zich achter de pastorie en 
de bibliotheek van Drongen en is enkel toegankelijk voor de basisscholen 
Klaverdries, Mijlpaal en Vuurtoren, tijdens de schooluren, via de Abdijmolenstraat. 
Omdat u als ouder ook eens zouden kunnen kennismaken met deze mooie 
buitenplek, houdt de Bostorie een kijkdag op zondag 16 oktober van 9u00 tot 
12u00. Iedereen is welkom. 
 
Mededeling: voorschoolse opvang (7u30-8u20) 
Vanaf heden zal de voorschoolse opvang (van 7u30 tot 8u20) op woensdag 
doorgaan in de kleuterveranda.  
 
 

Met vriendelijke groeten 
Vanessa Reygaert 
directeur 
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