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Drongen, 3 februari 2023 
 

NIEUWSBRIEF 21 
week van ma 6 februari tot en met vrijdag 10 februari 2023 

 

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

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
SCHEMA LESSEN LO  
Ma 6 februari 2023: kleuterturnen K3 en K0, gym L1A en L5 

Di 7 februari 2023: kleuterturnen K0, K2-3, K1, K3 
Wo 8 februari 2023: gym L6 en L2 
Do 9 februari 2023: gym L3, L4 en L1B,  kleuterturnen K1, K2 
Vrij 10 februari 2023: kleuterturnen K2, K2-3 
 
KALENDER januari/februari  2023 
do 9 februari 2023: Dikketruiendag 
zat 11 februari 2023: GO! Explorebeurs 
ma 13 februari 2023: vergadering oudercomité 
vrij 17 februari 2023: carnaval op school 
ma 20 februari t.e.m. vrij 24 februari 2023: krokusvakantie 
week van 27 februari 2023: oudercontactweek kleuterafdeling 
 
Maandag 6 februari: L3 op uitstap 
Van 26 januari tot 1 februari vond de nationale poëzieweek plaats, met 
'vriendschap' als thema  . In het kader van de poëzieweek zal het derde leerjaar op 
maandag 6 februari in het centrum van Gent de ‘poëzieroute’ afleggen. Tijdens deze 
wandeling staan we stil bij verschillende gedichten die gelinkt zijn aan gebouwen die 
we in Gent tegenkomen. Door middel van leuke opdrachten worden de kinderen 
uitgedaagd om ook zelf poëtisch aan de slag te gaan. We vertrekken om 9u00 en zijn 
terug om 12u15. We nemen een rugzakje mee met daarin voldoende water en een 
stuk fruit. Onze kledij passen we aan naargelang de weersomstandigheden. 
 
Zaterdag 11 februari (10u00 tot 17u00): GO! Explore  
Belangrijk nieuws voor de leerlingen van L5 en van L6! Kom op 11 februari -in 
gezinsverband- naar GO! Explore, dé onderwijsbeurs van Gent. Jullie ontdekken er 
alle scholen van GO! scholengroep Gent onder 1 dak én kunnen er volop proeven van 
de verschillende studiedomeinen in het secundair onderwijs. Weg keuzestress, hallo 
keuzepret! Waar? GO!-campus Gentbrugge, Hazenakker 1, 9050 Gent, open van 
10u00 tot 17u00.  

                                                                                                                                   → Z.O.Z. 
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Aanmelden voor een secundaire school 
Tussen 27 maart (9 uur) en 21 april (16 uur) 2023 kan u uw kind aanmelden voor een 
secundaire school op https://meldjeaansecundair.stad.gent/. Aanmelden kan zowel 
voor 1A als 1B (in het gewoon onderwijs en in het buitengewoon onderwijs OV4 – 
type 9). Op welke dag of uur u aanmeldt, is niet van belang, zolang het in die 
periode gebeurt. Als u niet aanmeldt, kan u uw kind pas vanaf 16 mei (9 uur) 2023 
inschrijven in een school met nog vrije plaatsen. Het aantal scholen met vrije 
plaatsen zal op dat moment beperkt zijn. Duid meerdere scholen aan en zet ze in 
volgorde van voorkeur. Meerdere scholen aanduiden vermindert de kans op een 
plaats in de school van voorkeur niet.  
Meer info: www.aanmeldensecundairescholen.gent.  
 
Start werken aan het kruispunt van de Deinsesteenweg 
Het Agentschap Wegen en Verkeer start vanaf 13 februari met de werken aan het 
kruispunt van de Deinsesteenweg (N466) met de Antoon Catriestraat (N461) in 
Drongen. Voor de veiligheid van de weggebruikers wordt het kruispunt heringericht 
en volledig conflictvrij gemaakt. Ook worden de fietspaden en 
voetgangersoversteken heraangelegd. De werken zullen ruim 2 maanden duren. 
meer informatie kan u hier nalezen: https://www.wegenenverkeer.be/.../antoon-
catriestraat... 
 
Reservatie warme maaltijden en soep maart 2023 
Als bijlage vindt u het menu en een reservatieformulier voor maart 2023. Mag ik u 
verzoeken om dit reservatieformulier uiterlijk op maandag 6 februari terug te 
bezorgen via de klastitularis van uw kind(eren)? Even herhalen dat u dit 
reservatieformulier uitsluitend dient in te vullen indien uw kind/eren op 
onregelmatige basis warm blijft/blijven eten. Als uw kind/eren dagelijks warm 
blijft/blijven eten en u dit ook zo heeft doorgegeven aan de klastitularis, dan mag u 
huidig formulier negeren. 
 
Bedankt voor uw medewerking. 
 

  

Met  vriendelijke groeten 
Vanessa Reygaert 
directeur 
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