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Deinze, februari 2019 

 

 

Beste ouder(s),  

 

 

De eerste helft van het schooljaar zit er reeds op. Met veel enthousiasme vatten we samen het 

volgende deel aan. Er staan alvast enkele fijne, grote activiteiten voor de gehele basisschool op het 

programma. Zeker nu al te noteren in de agenda: 

 

*** zondag 19 mei: ons lekker eetfestijn 

‘DRIESJE SMULT!’  met een heel 

uitgebreide, gezellige animatienamiddag voor 

kinderen en volwassenen. 

 

We hopen jullie allen op dit leuke familiefeest 

te ontmoeten!  Zeker en vast de moeite waard. 

 

Wij houden er dan ook aan die dag een reuze-

tombola te organiseren. Ouders die ons een 

prijs kunnen schenken, mogen deze steeds 

meebrengen naar school. Alvast grote dank 

daarvoor!  

 

Een terugblik op januari 

Er werden veel toetsen gemaakt ter voorbereiding van het 1e semester-

rapport, dat binnenkort volgt. Op 31 januari werkten we op school rond 

Gedichtendag en startte ook de Poëzieweek. Het is voor onze kinderen een 

extra kans om muzisch met taalgebruik bezig te zijn. Het 4e leerjaar werkte 

mee aan de Damiaanactie, de leerlingen van het 6e leerjaar zijn volop bezig 

met hun studiekeuze in het secundair, ... .  

Voor elke wat wils dus! 

 

 

 

Nieuwe gezichtjes op school:  

van harte welkom! 

Vandaag zijn er enkele peuters gestart in de onthaalklasjes van juf Leen en juf Chelsey. We hopen 

dat ze zich vrij snel thuis mogen voelen op onze toffe school. 
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Boterhameters lagere school 

Het proefproject dat we de voorbije weken lieten lopen waarbij 

onze warme refter op een andere manier georganiseerd werd, is 

positief geëvalueerd. Het is daar aangenaam vertoeven en komt 

tegemoet aan het comfort en de rust. Voor de boterhameters 

zonder soep, organiseren we voortaan een aparte boterhamrefter 

zodat ook zij optimaal van hun eetpauze kunnen genieten. Op deze 

wijze, trachten wij als school in te spelen op de behoeften van onze 

kinderen en ouders én zo een passend antwoord te bieden. 

 
 

Ruilbeurs voor de leerlingen van de lagere school 

De volgende ruilbeurs gaat door op vrijdag 8 februari op de 

speelplaats van de lagere school. De leerlingen kunnen onder de 

middag stickers, kaarten, … eerlijk met elkaar ruilen. 

 

 

Dikketruiendag 

Op dinsdag 12 februari gaat onze Dikketruiendag door.  

Het is de bedoeling om die dag zoveel mogelijk leerlingen, 

leerkrachten en ander schoolpersoneel te sensibiliseren om te 

zorgen voor een energiezuinige school.  

We zetten daarom graag de verwarming een paar graden lager. 

Trek dan maar best een (extra) warme trui aan.  

 

 

                                          Tijd voor een volgend rapport! 

                                          Op vrijdag 15 februari krijgen de leerlingen van de lagere school meerdere                                           

                                          rapporten mee naar huis: 

 

                     * het 3e perioderapport met punten en beoordeling van hun attitudes 

                      * het 1e semesterrapport met percentages  

                     * het 1e bewegingsrapport met beoordeling van hun bewegingsvaardigheden 

 
 

Muziekdag voor alle kinderen 

Op vrijdag 22 februari gaat de maandelijkse muziekdag op school 

door. De kinderen mogen die dag een CD meebrengen en tijdens de 

middagspeeltijd draaien we hun favoriete plaatjes. Het wordt dus 

opnieuw keileuk! 

 

 

Carnaval op school 

Op woensdag 27 februari vieren we samen carnaval op onze school. Alle 

kinderen mogen reeds van ’s morgens hun favoriete kostuum aantrekken. 

We kijken er samen naar uit! We feesten met z’n allen in onze turnzaal en 

smullen overheerlijke pannenkoeken, waarbij we hopelijk mogen rekenen op 

de kookkunsten van de mama’s, papa’s, oma’s, … . 
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Vlaamse week tegen pesten:  

van 25 februari tot en met               

1 maart 2019 in onze lagere school 

 
 

In de laatste week voor de krokusvakantie zal er in heel Vlaanderen extra aandacht besteed worden 

aan het opkomen tegen pesten. Ook dit jaar kiezen we, zoals elke andere schooldag, kleur tegen 

pesten. Gedurende deze schoolweek brengen we dit thema extra onder de aandacht van onze 

leerlingen.  
 

De actie ‘STIP IT’ die vorig jaar werd gelanceerd, wordt dit jaar hernomen. Elk van die stippen heeft 

z’n betekenis: 

 

 Ik vind pesten niet oké en zal er niet aan meedoen. 

 Ik praat erover als pesten mij bang of verdrietig maakt. 

 Ik sluit niemand uit. Voor mij hoort iedereen erbij. 

 Ik zal altijd proberen op te komen voor iemand die gepest wordt. 

In elke klas van de lagere school zal rond die 4 zinnen gewerkt worden. 

 

Met alle leerlingen dansen we op het einde van deze themaweek de ‘Move tegen pesten’. We hopen dat 

iedereen meehelpt om pesten op onze school geen kans te geven! 

 

 

 

Krokusvakantie 

Vanaf zaterdag 2 maart start de krokusvakantie.  

We zien elkaar graag terug op maandag 11 maart. 
 

 

 

 

Tal van fijne klas- en schoolactiviteiten staan ook deze maand op stapel.  

Deze vinden jullie op de volgende pagina nog eens overzichtelijk terug.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

 

Gerrit Depaepe 

Directeur basisschool DRIESsprong 
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Activiteitenkalender februari  

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

boeiende maand mogen beleven. Toffe en leerrijke initiatieven om samen naar 

uit te kijken…  

 

 

 

februari 2019 
1 vrijdag poëzieweek 

2 zaterdag poëzieweek 

3 zondag poëzieweek 

4 maandag poëzieweek 

5 dinsdag poëzieweek 

6 woensdag poëzieweek  

8 vrijdag L1 – L6: ruilmiddag op speelplaats lagere school 

11 maandag L6: verkeersles door de politieagent 

12 dinsdag alle kinderen: Dikketruiendag op school 

15 vrijdag K3: bezoek aan het Gravensteen 

L1 – L6: 3e perioderapport, 1e semesterrapport en 1e 

bewegingsrapport voor de leerlingen van de lagere school 

19 dinsdag L6: bezoek aan het Beroepenhuis 

22 vrijdag alle kinderen: muziekmiddag op school 

25 maandag week tegen pesten 

26 dinsdag week tegen pesten 

27 woensdag week tegen pesten 

alle kinderen: carnavalvoormiddag op school 

28 donderdag week tegen pesten 
 


