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maart 2023 
wo 1   

do 2   

vr 3  Zuidactie: startmoment L3 – L4 – L5 – L6 

za 4   

zo 5   

ma 6 L6 Techniekklas (6/03 - 08/03) 

    zwemmen L1B – L3A 

di 7 Zuidactie: Startmoment KS + L1 – L2 

wo 8 L1 Zeeklas (08/03 - 10/03) 

do 9 L5B: legoklas VM 

vr 10 Nationale Pyjamadag Bednet 

za 11   

zo 12   

ma 13 zwemmen L1A – L6A – L6B 

di 14   

wo 15   

do 16 Zuidactie: Sponsorloop moment 1 

vr 17 VM: L5: American Games  

za 18   

zo 19   

ma 20 zwemmen L1B - L6A -L6B 

di 21   

wo 22   

do 23 Zuidactie: sobere maaltijd 

 23 Zuidactie: posterbeurs (15.30 u. – 17.00 u.) 

 23 Zuidactie: Sponsorloop moment 2 

 23 19.30 u. Infoavond schoolrijpheid ouders 3de kl. 

vr 24 Zuidactie: posterbeurs (15.30 u. – 17.00 u.) 

za 25   

zo 26   

ma 27 zwemmen L1A - L3A 

di 28   

wo 29 Zuidactie: Zuidmarkt 
 29 11.00 u. Ontmoetingsmoment instappertjes 17/04/2023 

do 30   

vr 31 Lenterapport + Houdingrapport 2 
 

Zuidactie ‘Down in Afrika’: zie aparte nieuwsbrief 
 
Zwemmen 6 en 13 maart:  
wissel vanwege Techniekklas van L6. 
6 maart: L3A gaat zwemmen 
13 maart: L6A en L6B gaan zwemmen 
 
L6: Techniekklas Bredene 
vertrek op maandag: 8.30 u. 
aankomst op woensdag: 11.30 u. 
Picknick meebrengen voor de eerste dag 
 
L1: Zeeklas Bredene 
vertrek: 8.30 u. 
aankomst op vrijdag: 14.30 u. 
 
L5B: Legoklas 
deelname: € 3,00 
vervoer: met auto’s 
 
L5: Moev: American Games 
Sporthal Bergenmeers Destelbergen 
deelname: € 3,00 
bus: € 7,57 (betaald door oudercomité) 
 
Info-avond schoolrijpheid ouders 3de kleuterklas 
Volgend schooljaar maken de kleuters van de 3de 
kleuterklas de overstap naar het 1ste leerjaar. 
Op donderdag 23 maart om 19.30 u. organiseren 
wij daarom een infoavond rond schoolrijpheid. 
Hiermee willen we jullie zicht laten krijgen op de 
ontwikkeling van een 3de kleuter om de stap naar 
de lagere school vlot te kunnen zetten. Meer info 
volgt via mail. 
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 Drongen trekt aan de bel 
3 jaar geleden werd de werkgroep ‘Drongen trekt aan de 
bel’ opgericht. Dit is een werkgroep bestaande uit ouders 
van de 5 Drongense basisscholen. 

Wij zijn op zoek naar enthousiaste ouders die in deze 
werkgroep willen zetelen als vertegenwoordigers voor onze 
school. De werkgroep komt een 3 à 4-tal keer per jaar 
samen en heeft als voornaamste doel een verkeersveiliger 
Drongen te creëren voor onze kinderen. 

Voel je je geroepen om je te engageren? Stuur dan een 
mailtje naar het secretariaat (secretariaat@spdrongen.be) 
met je naam en contactgegevens, wij geven je naam door 
en je zal dan binnenkort gecontacteerd worden. 

Met vriendelijke groeten, 
Drongen trekt aan de bel 
 

 
Nationale pyjamadag Bednet 
Bednet zorgt ervoor dat langdurige zieke kinderen en jongeren 
die niet naar school kunnen van thuis uit en samen met hun 
eigen klas toch de lessen kunnen volgen. Door mee te doen, 
tonen we dat we alle zieke kinderen en jongeren steunen en 
maken we Bednet meer bekend, zodat ze nog meer kinderen 
kunnen helpen. 
Mag uw kind ook in pyjama naar school komen op 10 maart? 
Dat zouden we alvast fijn vinden. 
Denk eraan dat de kinderen wel een jas moeten aantrekken 
boven hun pyjama. 
 
 

 
 


