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Drongen, 16 september 2022
NIEUWSBRIEF 4
week van ma 19 september tot en met vrijdag 23 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 19 september: kleuterturnen K3, K0; gym L1A, L5
Di 20 september: kleuterturnen K0, K2-3, K1, K3
Do 22 september: gym L3, L4, L1b; kleuterturnen K1, K2
Vrij 23 september: gym L6, L2; kleuterturnen K2-3, K2
KALENDER september / oktober 2022
ma 19 september: vergadering oudercomité
week van 26 september: Nationale week van de sport
di 4 oktober: Werelddierendag
wo 5 oktober: 19de veldloop van de scholengroep
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 2022: oudercontacten kleuterafdeling en lagere afdeling
van ma 31 oktober tot en met vrijdag 4 november: herfstvakantie
Maandag 19 september 2022: vergadering oudercomité
De volgende vergadering van het oudercomité zal doorgaan op maandag 19
september 2022 in de eetzaal van BS Mijlpaal.
Veldloop Scholengroep Gent op woensdag 5 oktober 2022
Zoals voorgaande jaren, nemen we deel aan de veldloop, georganiseerd op de
terreinen van basisschool Flora Merelbeke. Alle leerlingen van de lagere afdeling
kunnen deelnemen na inschrijving. Graag voorzien: gymkledij van school
(aangepaste kledij in geval van regenweer), lunchpakket met voldoende extra drank,
een tussendoortje en een grote sportieve ingesteldheid!
De schoolbus vertrekt op onze schoolparking om 13u00 en brengt de deelnemers
terug rond 16u00.
→ ZOZ
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Aansluiten bij de (betalende) naschoolse opvang is mogelijk. Deelname aan deze
activiteit kost 2 euro (bij inschrijving af te geven aan onze leerkracht LO, juf Tine).
Ouders die zelf willen deelnemen door mee te lopen en/of te supporteren, zijn
welkom. Inschrijven vóór 30/09/22 via het inschrijfstrookje dat u als bijlage bij deze
nieuwsbrief vindt.

Zondag 16 oktober 2022 van 9u00 tot 12u00: openkijkmoment in de BOSTORIE
De Bostorie is een bosrijke buitenplek waar de 3 centrumscholen van Drongen
buiten les volgen. De Bostorie bevindt zich achter de pastorie en de bibliotheek van
Drongen en is enkel voor basisscholen Klaverdries, Mijlpaal en Vuurtoren
toegankelijk tijdens de schooluren via de Abdijmolenstraat. Omdat u als ouder ook
eens zouden kunnen kennismaking met deze mooie buitenplek, houdt de ‘Bostorie’
een kijkdag op zondag 16 oktober van 9u00 tot 12u00. Iedereen is welkom.
Wijzigingen menu oktober 2022
Omwille van een gewijzigd marktaanbod, werden enkele aanpassingen gedaan in
het menu dat wordt aangeboden in oktober. Het gaat om volgende dagen en
volgende gerechten:
Donderdag 13/10
Dagsoep/vegetarische paella/dessert > brunoisesoep - groentengyros met
vegetarische reepjes - frieten – koekje
Vrijdag 21/10
Kervelsoep/bloemkool in kaassaus/kalkoenlapje/natuuraardappelen/fruit >
kervelsoep - bloemkool in kaassaus - krokantje van gevogelte - vleesjus natuuraardappelen – fruit
Donderdag 27/10 (opgelet voor allergenen: vlees werd vervangen door vis!)
Wortelsoep/prei in bechamel/kalkoenlapje/natuuraardappelen/fruit >
courgettesoep - currysaus met groenten - gepaneerde vis - aardappelpuree – koekje.

Met vriendelijke groeten
Vanessa Reygaert
directeur
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INSCHRIJVING VELDLOOP Scholengroep Gent op 5/10/2022
Waar? De terreinen van de basisschool Flora, H.Consiencestraat 56 te Merelbeke.
We vertrekken op school met de schoolbus om 13u00 en denken terug te zijn om 16u15.
Indien uw kind wil deelnemen, gelieve dan volgende zaken te voorzien:
•
•
•

een lunchpakket, aangevuld met voldoende drankjes en een tussendoortje
sportpolo van de school en loopschoenen, eventueel aangevuld met kledij, aangepast
aan de weeromstandigheden
bijdrage van 2 euro per leerling

Graag uiterlijk op vrijdag 30/09/22 onderstaand strookje ingevuld terugbezorgen aan juf Tine
(LO), met de gepaste bijdrage onder gesloten enveloppe.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ondergetekende(n), ouder(s) van ………………………………………………………………… (naam leerling)
uit klas ……………………………………………….geeft zijn/haar/hun kind toestemming om deel te
nemen aan de scholengroepveldloop op 5 oktober 2022
Handtekening ouder:

Vragen? Neem gerust contact op met juf Tine op het GSM-nummer 0475 47 36 48

