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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 

Onze nieuwe peuter werd hartelijk ontvangen en voelt zich ondertussen al 

helemaal thuis. We beleefden op 31 januari onze Gedichtendag, de dag waarop 

ook de Poëzieweek startte. Het is voor onze kleuters een extra kans om 

muzisch met taalgebruik bezig te zijn.  

 

 

 

Nieuwe gezichtje op school  

Vandaag start er een nieuw instappertje op 

onze kleuterschool. Van harte welkom in 

deze gezellige kleutergroep. 
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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.  
 

 

 

Poppenspel 

Op vrijdag 15 februari wonen de kleutertjes een heel fijn 

poppenspel bij, getiteld ‘Mag ik meedoen?’.  

Meer info volgt nog… spannend… 

 

 

 

 

Vlaamse week tegen pesten:  

van 25 februari tot en met 1 maart 2019   

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 kleuters.  
 

 

 

Carnaval op school 

Op vrijdag 1 maart vieren we samen carnaval op onze 

kleuterschool. Alle kinderen mogen reeds van ’s morgens hun 

favoriete kostuum aantrekken. We kijken er samen naar uit! Ook 

de leerkrachten hebben heel wat in petto!  

We feesten met z’n allen en smullen overheerlijke pannenkoeken, 

waarbij we hopelijk mogen rekenen op de kookkunsten van de 

mama’s, papa’s, oma’s, … . 

 

 

 

Krokusvakantie 

Vanaf zaterdag 2 maart start de krokusvakantie.  

We zien elkaar graag terug op maandag 11 maart. 
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Activiteitenkalender februari  

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

maand mogen beleven. Fijne klas- en schoolactiviteiten staan op stapel. Deze vinden 

jullie hieronder overzichtelijk terug.  

 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

 

Gerrit Depaepe 

Directeur kleuterschool DRIESsprong 

 

 

februari 2019 
1 vrijdag poëzieweek 

2 zaterdag poëzieweek 

3 zondag poëzieweek 

4 maandag poëzieweek 

5 dinsdag poëzieweek 

6 woensdag poëzieweek  

12 dinsdag Dikketruiendag  

15 vrijdag Poppenspel ‘Mag ik meedoen?’ 

25 maandag start week tegen pesten  

maart 2019 
1 vrijdag carnaval op school 

 


