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Deinze,  december 2018 

Beste ouder(s),  

 

We staan voor de laatste maand van 2018. Traditiegetrouw een maand met vele gezellige en mooie 

familiefeesten. We wensen jullie allen een deugddoend en hartverwarmend eindejaar toe!  
 

Een terugblik op november 

Na de herfstvakantie hebben we een aantal nieuwe peuters verwelkomd op onze 

school. We zien dat ze zich al helemaal thuis voelen. Mooi zo! De kleuters 

bezorgden hun grootouders een fantastische namiddag. Ze brachten een 

schitterende ‘Droom-jij-mee-show’ naar voor.   We mochten hiervoor vele 

felicitaties ontvangen! Het was een meer dan geslaagde namiddag, mede dankzij 

de hulp van een aantal doe-ouders uit de ouderraad. Een daverend applaus voor 

onze kinderen en een grote pluim voor hun juffen is meer dan verdiend! 

 

Start van de advent en stemmige adventsviering op school  

Op zondag 2 december vieren we de 1e zondag van de advent. Wij houden er ons 

aan om de kinderen deze adventsperiode te laten verkennen. Dit gebeurt zowel in 

de klassen als in een gezamenlijke adventsviering op school zelf. Dit jaar gaat dit 

sfeervol moment door op woensdag 12 december voor de kinderen van  K3 en L1.  
 

Het grote Sinterklaasfeest op onze school! 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Sint en zijn Zwarte Pieten brengen op donderdag 6 december een bezoek aan 

onze school. Juich!!! We zijn er helemaal klaar voor. 

Alle kleuters en leerlingen van de lagere school zullen de Sint hartelijk ontvangen en 

hem een prachtig feest aanbieden. We hebben vernomen dat Sinterklaas en zijn 

Zwarte Pieten heel wat speelgoed zullen meebrengen voor alle klassen.   

Dank ook aan de leden van de ouderraad om dit feest mee te helpen ondersteunen 

door o.a. zoete sponsoring en financiële steun. 
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Ruilbeurs voor de leerlingen van de lagere school 

De volgende ruilbeurs gaat door op vrijdag 7 december op de speelplaats 

van de lagere school. De leerlingen kunnen onder de middag stickers, 

kaarten, … eerlijk met elkaar ruilen. 

 

Leerlingenraad 

Daar we inspraak van onze leerlingen heel belangrijk vinden, 

organiseren we op bepaalde tijdstippen een leerlingenraad. Dit gaat 

telkens onder de middag door. De klasverkozenen brengen hun 

ideeën en voorstellen mee. We blikken ook geregeld terug. Vele 

positieve zaken worden samen opgevolgd. De volgende 

leerlingenraad gaat door op vrijdag 7 december om 12.30u. 

 

Muziekdag voor alle kinderen 

Op vrijdag 14 december gaat de maandelijkse muziekdag op school door. 

De kinderen mogen die dag een CD meebrengen en tijdens de 

middagspeeltijd draaien we de favoriete plaatjes.  

 

 

 

Oudercontacten kleuterschool en lagere school (behalve 1e en 6e leerjaar) 

Op dinsdag 18 december is er het oudercontact voor de ouders van onze kleuters en leerlingen lagere 

school van het tweede tot en met vijfde leerjaar. Om het gesprek zo vlot mogelijk te laten verlopen, 

vragen we dat de kinderen hierbij niet aanwezig zijn.  Gelieve het inschrijvingsstrookje, die jullie 

terugvinden op het laatste blad van deze nieuwsbrief, zo snel mogelijk aan de leerkracht te bezorgen. 

 

Sfeervolle kerstviering met een gezellige kerstdrink op school  

Op vrijdag 21 december gaat er voor alle klassen van de lagere school een 

sfeervolle kerstviering op school door. Deze wordt door de kinderen en juffen 

van het tweede leerjaar voorbereid. We wensen hen hierbij alvast veel succes! 

 

We sluiten deze laatste lesdag van 2018 af met een samenkomst op de  

speelplaats van de lagere school. Onze kinderen zullen enkele kerstliederen 

zingen en nadien trakteren wij alle aanwezigen op een gezellige kerstdrink.  

Iedereen is van harte welkom!  

 

U ziet het: jullie kinderen zullen hier op school opnieuw een boeiende schoolmaand mogen beleven.  

 

Start kerstvakantie  

Vanaf zaterdag 22 december start dan de welverdiende kerstvakantie.   

Maak er samen met het gezin en de familie een heel sfeervolle en 

gezellige vakantieperiode van. 

We zien elkaar dan heel graag terug op maandag 7 januari 2019! 

 

Met vriendelijke groet,  

Gerrit Depaepe 

Directeur basisschool DRIESsprong 
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Activiteitenkalender december  

Er staan uiteraard nog tal van fijne klasactiviteiten op het programma.  

Deze vinden jullie hieronder terug.  

 

 

 

december 2018 
2 zondag start van de advent 

4 dinsdag L5: bezoek aan Archeocentrum 

6 donderdag Sint en Pieten op school 

7 vrijdag L1 – L6: ruilmiddag op speelplaats lagere school 

L1 – L6: leerlingenraad  

10 maandag K3: bezoek aan Eurotuin 

12 woensdag K3 – L1: adventsviering in de refter van de school 

14 vrijdag alle kinderen: muziekmiddag op school 

18 dinsdag 2e perioderapport voor de leerlingen van de lagere school  

oudercontact kleuterschool + lagere school (behalve L1 en 

L6) 

20 donderdag L6: bezoek aan Technopolis 

21 vrijdag L1 – L6: kerstviering in de turnzaal van de school 

na schooltijd: kersthappening op speelplaats lagere school 

22 zaterdag Start van de kerstvakantie 
 

 

januari 2019 
7 maandag start 2e trimester van het schooljaar 

 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Inschrijving oudercontact: dinsdag 18 december van 16.15u tot 20u 

                                            kleuters + leerlingen van het tweede tot en met vijfde leerjaar 
 

De ouder(s) van …………………………………………………………… wensen de leerkracht te spreken. 
 

Wij wensen: 

 

O een gesprek met de klasleerkracht 

O een gesprek met de directie 

O een gesprek met de zorgleerkracht 

O geen oudercontact 

Gelieve alle passende uren aan te duiden: 

 

O tussen 16.15u en 17u  

O tussen 17u en 18u 

O tussen 18u en 19u 

O tussen 19u en 20u 

 

 

 

 


