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Deinze, 1 oktober 2019 

 

Beste ouder(s),  

 

 

Een terugblik… 

Bij aanvang van het schooljaar zijn ook heel wat nieuwe kinderen op onze school 

gestart.  Het doet ons een groot plezier om te zien dat zij zich hier al heel snel 

thuis voelen. Om alle ouders goed in te lichten over de school- en klaswerking van 

komend schooljaar, verwelkomden we jullie tijdens een 3-tal geslaagde 

infoavonden.  

Onze school heeft met ontzettend veel enthousiasme aan ‘de maand van de 

sportclub’ en de ‘Strapdag’ deelgenomen. Vorige week stond er een avontuurlijke 

sportdag voor de lagere school op het programma. De ouderraad organiseerde 

een gezellige sneukelfietstocht. We hebben dus onze sportieve start alleszins 

niet gemist. Van harte dank aan alle medewerkers voor dit prachtig initiatief! 

 

 

Bedankt aan onze ouderraad voor de financiële steun! 

Dankzij de mooie opbrengst van het voorbije schoolfeest in mei, ontvingen we 

financiële steun van de ouderraad, waardoor de klasbudgetten terug 

aangevuld werden. De leerkrachten zullen deze centen integraal aan hun 

klaswerking spenderen. 

 
 

Centrum Leerlingen Begeleiding 

Soms vragen ouders informatie of hulp aan het Centrum Leerlingen Begeleiding.                                  

In het heen- en weerschriftje of agenda van de kinderen is er een sticker                                 

gekleefd met de  CLB-contactgegevens.  

 

 

Openklasmoment instappertjes herfstvakantie 

Op dinsdagnamiddag 1 oktober komen de instappers, die starten na de 

herfstvakantie, samen met hun ouder(s) langs tijdens een openklasmoment 

in onze vernieuwde instapklas. Op deze manier bereiden we peuters voor op 

hun allereerste schooldag! 
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Saved by the bell 

Op vrijdag 4 oktober laten we de schoolbel extra luiden.   Zo laten we 

de wereld horen dat we ons inzetten voor goed onderwijs voor 

iedereen. Die dag mogen alle kinderen ook  een bel meebrengen want 

we laten tijdens een gezamenlijk moment alle bellen tegelijk rinkelen. 

 

Dag van de leerkracht 

Ook op vrijdag 4 oktober vieren we op school de ‘dag van de leerkracht’. We 

zetten ons leerkrachtenteam eens in de bloemetjes en danken hen voor hun 

tomeloze inzet en grote zorg voor onze kinderen!  

 

Lokale verlofdag 

Naar aanleiding van Petegem-kermis is er op maandag 7 oktober geen 

school. Alle kleuters trekken trouwens op woensdag 9 oktober naar de 

kermis. Veel plezier toegewenst! 

 

 

Bosklassen 

Van dinsdag 8 t.e.m. vrijdag 11 oktober trekken onze leerlingen van het zesde leerjaar voor 4 dagen 

naar Durbuy. We wensen hen veel succes en ontdekkingsplezier toe tijdens deze fantastische, 

leerrijke en sportieve openluchtklas! 

 
 

Ruilbeurs voor de leerlingen van de lagere school 

De volgende ruilbeurs gaat door op vrijdag 11 oktober op de speelplaats van de 

lagere school. De leerlingen kunnen onder de middag stickers, kaarten, … eerlijk 

met elkaar ruilen. 

 

Muziekdag voor alle kinderen 

Ook op vrijdag 18 oktober gaat de maandelijkse muziekdag op school door. 

De kinderen mogen die dag een CD meebrengen en tijdens de 

middagspeeltijd draaien we de favoriete plaatjes. Het wordt dus opnieuw 

keileuk! 

                         

Dag van de jeugdbeweging 

Alle kinderen die lid zijn van de jeugdbeweging of een club mogen op 

vrijdag 18 oktober in hun uniform naar school komen. Zij kunnen ook 

een trui of sjaaltje van hun vereniging aantrekken. We moedigen als    

     school deze fijne vrijetijdsbesteding zeker en vast aan! 
 

Scholenveldloop 

Op vrijdag 25 oktober is er ook de traditionele scholenveldloop. De leerlingen van 

het derde tot en met zesde leerjaar nemen hieraan deel. De leerkracht 

bewegingsopvoeding zal de kinderen voorbereiden. Ouders en grootouders zijn 

van harte uitgenodigd om hun (klein)kind te komen aanmoedigen in de 

Brielmeersen! We ontmoeten jullie graag tijdens dit sportieve evenement. 
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Eerste puntenrapport lagere school 

Alsook op vrijdag 25 oktober ontvangen de leerlingen van de lagere school    

 hun eerste puntenrapport.  

 

Herfstvakantie 

Vanaf zaterdag 26 oktober start de welverdiende herfstvakantie.  

We zien elkaar graag terug op maandag 4 november. 

Activiteitenkalender oktober  

U ziet het: jullie kinderen zullen ongetwijfeld hier op school opnieuw een boeiende 

schoolmaand mogen beleven. Er staan uiteraard nog tal van fijne klasactiviteiten op 

het programma. Deze vinden jullie hieronder terug.  

 

oktober 2019 
1 dinsdag openklasmoment voor ouders van instappertjes 

(instapdata: na de herfstvakantie) 

L3: bezoek aan dierenartsenpraktijk Zodiac 

L1: bezoek aan boomgaard Cocquyt 

3 donderdag L4 : bezoek aan stadhuis Deinze 

4 vrijdag dag van de leerkracht op school 

actiedag saved by the bell: onderwijs overal en voor 

iedereen 

7 maandag lokale verlofdag: vrije dag voor de kinderen 

8 dinsdag L6: bosklas te Durbuy 

L1: bezoek aan het bos 

9 woensdag L6: bosklas te Durbuy 

INSTAP – K3: bezoek aan de kermis 

10 donderdag L6: bosklas te Durbuy 

11 vrijdag L6: bosklas te Durbuy 

L1 - L6: ruilmiddag op speelplaats lagere school 

K3: bezoek aan het bos 

15 dinsdag L1: toneelvoorstelling 

18 vrijdag alle kinderen: muziekmiddag op school  

alle kinderen: dag van de jeugdbeweging 

21 maandag INSTAP en K1: bezoek aan het bos 

25 vrijdag 1e perioderapport voor de leerlingen van de lagere school  

L3 - L6: scholenveldloop in de Brielmeersen: supporters 

welkom! 

26 zaterdag start van de herfstvakantie 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Gerrit Depaepe 

Directeur basisschool DRIESsprong 


