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Drongen, 25 november  2022 
 

NIEUWSBRIEF 13 
week van ma 28 november tot en met vrijdag 2 december 2022 

 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
SCHEMA LESSEN LO  
Ma 28 november: kleuterturnen K3, K0; gym L1b, L5 
Di 29 november: kleuterturnen K0, K2-3, K1, K3 
Do 1 december: gym L3, L4, L1a; kleuterturnen K1, K2 
Vrij 2 december: gym L6, L2; kleuterturnen K2-3, K2 
 
 
 
KALENDER november/december 2022 
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 ma 19 december: oudercontactweek lagere afdeling 
vrij 23 december: winterrapport 
 

 
Niet vergeten: vrij 25 november: gezelschapsspellenavond  
Op vrijdag 25 november organiseert het oudercomité een gezelschapsspellenavond. 
De ouderbar in de refter wordt om 19u30 geopend. U kan uw favoriete 
gezelschapspellen meebrengen en spelen met andere ouders en met (nieuw te 
maken) vrienden. Iedereen is welkom voor een spel, een natje en/of een leuke 
babbel! De inkom is gratis. 
 
Niet vergeten: zat 26 november: peuterkijkdag  
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 Els en juf Jolien) 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 hen graag! 
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Leerlingen L1 bezoeken Sinterklaas op 1 december 
De kinderen van het eerste leerjaar gaan op donderdag 1 december een kijkje 
nemen in het huis van de Sint. Sinterklaas verblijft tijdelijk in Drongen. De schoolbus 
brengt en haalt de kinderen. Ze zullen er verschillende kamers ontdekken en een 
praatje kunnen maken met de Sint en zijn Pieten. En als het écht helemaal meezit, 
krijgen ze misschien nog wat lekkers mee naar huis ook! 
 
Di 29 november 2022: L2 naar het Huis van Kina 
Het tweede leerjaar gaat op dinsdagvoormiddag 29 november op uitstap naar het 
Huis van Kina, het stedelijk natuurmuseum voor kinderen. Hoe heten de 
lichaamsdelen? Hoe ziet ons hart eruit? Waar ligt ons brein? Onder de begeleiding 
van een gids ontdekken de leerlingen het wonder van het menselijk lichaam. 
Vervolgens gaan de kinderen op speurtocht door alle zalen van het museum, 
detective Sherlock Holmes achterna. Belangrijk: omdat er die dag in het museum 
foto’s en filmpjes worden gemaakt die mogelijk op de sociale media van De 
wereld van Kina kunnen verschijnen, heeft u ondertussen reeds via juf Kaat een 
extra GDPR-toestemmingsformulier voor beeldmateriaal ontvangen. Bezorgt u dit 
uiterlijk op maandag 28/11/22 ingevuld en ondertekend terug aan juf Kaat? 
Bedankt voor uw medewerking. 
 
 

Met  vriendelijke groeten 
Vanessa Reygaert 
directeur 

http://www.bsmijlpaal.be/

