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Drongen, 18 november  2022 
 

NIEUWSBRIEF 12 
week van ma 21 november tot en met vrijdag 25 november 2022 

 

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
SCHEMA LESSEN LO  
ma 21 november: kleuterturnen K3, K0; zwemmen L4, L6 
di 22 november: kleuterturnen K0, K2-3, K1, K3 
do 24 november: zwemmen L3, L1; kleuterturnen K2-3, K1, K2 
vrij 25 november: gym L5; zwemmen L2; kleuterturnen K2 
 
 
KALENDER  november - december 2022 
zat 19 november: FAMILIE FOTOSHOOT (organisatie oudercomité, informatie: zie 
nieuwsbrief 11) 
ma 21 november: vergadering oudercomité 
vrij 25 november: gezelschapsspellenavond (organisatie oudercomité)  
zat 26 november: peuterkijkdag (van 9u30 tot 11u30) 
di 6 december: Sint & Piet op bezoek 
vrij 16 december: winterfeest 
week van 19 december: oudercontactweek lagere afdeling 
vrij 23 december: winterrapport 
van ma 26 december 2022 tot en met vrij 6 januari 2023: kerstvakantie 
 
Gezelschapsspellenavond op vrijdag 25 november 2022 
Wie gezelschapsspel zegt, denkt aan sfeer, ongedwongen pret, vriendschap, en een 
vleugje sportieve competitiviteit-met-een-knipoog. Een spellenavond betekent steevast 
amusement en is vaak lachen geblazen. Om het generatie-, cultuur- en 
tijdoverschrijdende plezier van een spelletjesavond met u te kunnen delen, organiseert 

ons oudercomité op vrijdag 25 november een gezelschapsspellenavond in onze 
eetzaal. Start om 19u30. Inschrijven kan door een e-mail te sturen naar 
oc.mijlpaal@hotmail.com (het maakt de organisatie net iets gemakkelijker), maar is 
niet verplicht.  

Beginnend of ervaren speler? Of gewoon zin in een supergezellige (spel)avond? U en 
uw familieleden zijn van harte welkom! De toegang is gratis. Breng gerust uw eigen 
spellen mee. 

                                                                                                →Z.O.Z. 
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zat 26 november 2022: peuterkijkdag (van 9u30 tot 11u30) 
Traditioneel organiseren wij voor ouders wiens kleuter nog dit schooljaar of in de loop 
van volgend schooljaar de eerste pasjes zal zetten in onze kleuterafdeling, een 
‘peuterkijkdag’. Hiermee bieden wij hen de gelegenheid om kennis te maken met de 
juffen van de jongste kleuters (juf Jolien en juf Els) en met de werking van de school. 
Afspraak in onze kleuterafdeling, in de klas van juf Jolien (paviljoen Merlijn) op 
zaterdag 26 november (9u30-11u30). Kent u zelf nog ouders die voor hun kleuter(s) 
op zoek zijn naar een fijne school? We verwelkomen ze graag! 
 
Alert zijn voor de aanwezigheid van potentiële allergenen in onze warme maaltijden 
Als u nu of in de toekomst vragen heeft over mogelijke allergenen (bv. soja, mosterd, 
ei, melk, gluten, vis, groenten en fruit, …) in de maaltijden die wij dagelijks aan uw 
kind(eren) serveren, kan u zich ter plaatse wenden tot onze 
keukenverantwoordelijke, juf Silvana, of telefonisch tot de medewerkers van het 
leerlingensecretariaat (tel. 09 226 75 00). Graag maak ik u attent op het feit dat deze 
dagen het menu -door tekorten/fluctuaties op de markt- af en toe kan afwijken van 
wat initieel door ons werd voorgesteld en door u werd gereserveerd. De 
samenstelling van de geserveerde gerechten kan daardoor wijzigen en bijgevolg ook 
de aanwezigheid van bepaalde allergenen.  
 

Fijn weekend! 

Met  vriendelijke groeten 
Vanessa Reygaert 
directeur 
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