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Afhaalontbijten
Dit jaar kunnen we vanzelfsprekend geen kaas- en pasta-
avonden organiseren.  We zorgen wel voor een waardig 
alternatief: onze AFHAALONTBIJTEN!  Op zondag 7 februari kan 
je de ontbijten komen afhalen in de speelzaal OF kan je ze 
laten leveren aan huis.  Inschrijven kan nog steeds via de link 
op de site (www.delieve.be).  Mogen we vragen om niet te 
lang te wachten hiermee, het wordt een hele klus om alle 
producten te laten leveren, hoe vlugger we de aantallen goed 
kunnen inschatten, hoe vlotter we alles kunnen laten 
verlopen!  De opbrengst gaat vanzelfsprekend integraal naar 
de werking voor de kinderen.   Dit keer zal de verdere 
speelplaatsverfraaiing het doel zijn!

Een geweldig nieuw jaar gewenst!
Eerst en vooral wenst het voltallige team van De Lieve alle 
kinderen en ouders een fantastisch 2021 toe!  We hopen dat 
we elkaar weer vlug mogen ontmoeten en vastpakken, dat we 
opnieuw kunnen genieten van feesten en leuke activiteiten.  
Het is jullie allemaal van ganser harte gegund!

Wie in het tweede trimester geen tutti frutti meer wenst, kan dit 
laten weten via secretariaat@delieve.be.  Lopende afspraak 
wordt automatisch verlengd (€3 per trimester).

Jaarthema Klimaat
-We strapten de voorbije weken al heel wat 
kilometers bij elkaar voor onze schoolboerderij.   
-Reeds 3 challenges zijn achter de rug (strapdag, 
eet lokaal, zero afval).  De volgende, dikke 
truiendag, staat op 9 februari op het 
programma (maar dat zijn we al goed gewoon 
door de open ‘coronaramen’)
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25/1 week van mediarapport
28/1 week van de poëzie
7/2 afhaalontbijten
8/2 week van rapport en oudercontacten (online)
9/2 jaarthema challenge 4: dikke truiendag
15/2 start krokusvakantie
25/2 schoolraad 
26/2 bezoek 6e leerjaar middelbare school (gaat door)
3/3 pedagogische studiedag (lesvrij voor de kinderen)
10 en 11/3 posterbeurs (enkel voor de klassen, niet voor ouders)
16/3 oudercontacten 6e leerjaar (studiekeuze)
22/3 jaarthema challenge 5: iedereen waterdrager
5/4 start paasvakantie

De grote verkeersenquête
We kunnen melden dat de enquête maar liefst 226 keer werd ingevuld tot nu toe.  
Het is duidelijk dat de verkeerssituatie rond de school een zorg is van iedereen (en 
terecht).  We verwerken nu de resultaten en gaan verder aan de slag met de 
werkgroep verkeer (samen met de ouderraden van ‘t Kersenpitje en De Lieve).  Ook 
heel fijn dat verschillende ouders aangaven mee te willen denken in deze 
werkgroep.  We gaan in overleg met de gemeente, de buurtbewoners en WZC De 
Linde om op langere termijn structurele zaken te verbeteren.  Het spreekt voor zich 
dat dit een werk is van lange adem (budgetten, juridische zaken…) maar elke stap is 
een stap in de goede richting.  We willen dan ook de nodige tijd vragen om hier ten 
gronde mee aan de slag te gaan.  Op korte termijn zullen we alvast enkele acties op 
het getouw zetten, daarover later zeker meer!  We willen wel langs deze weg nog 
eens oproepen om de verkeersregels te respecteren: fout parkeren (ook op de inrit 
naar het WZC), uitrijden als er veel kinderen passeren… het zijn zaken die we, 
omwille van de veiligheid, liever niet zien.  Verkeer, dat zijn we allemaal… De 
oplossing moet dus ook van iedereen komen.  Het is te gemakkelijk om te stellen 
dat iemand anders het maar moet oplossen…  Alvast veel dank om samen zorg te 
dragen voor onze kleinste vrienden in de maatschappij!

Voor wie het nog niet wist: er is een Kiss and Ride zone op het voorste 
deel van de parking van het WZC (in de Schoolstraat).  Deze kan 
gebruikt worden ‘s morgens om kinderen af te zetten en na school om 
ze op te halen.  


