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Deinze, 1 maart 2020 

Beste ouder(s),  

 

We vatten een nieuwe maand barstensvol leuke en leerrijke klas- en schoolactiviteiten aan! 

 

In het bijzonder stellen we graag  op vrijdag 27 maart 

ons tweejaarlijks schoolconcert aan jullie voor. Onze 

kleuters en leerlingen staan alvast te popelen om jullie 

een prachtige voorstelling van ‘THE BEST OF 10 

YEARS DRIESJE!’ te bezorgen. Zeker en vast de 

moeite waard!  

 

Reeds wekenlang worden er op onze school, voor zowel 

de allerkleinsten als de oudste kinderen, tal van 

zangrepetities in de klassen georganiseerd. Tijdens dit 

schoolconcert brengen zij de mooiste liederen uit de 

voorbije 10 jaar op een groot podium, onder begeleiding 

van professionele muzikanten en onze eigen 

schooldirigent juf Mieke. Alle kleuters en leerlingen 

hebben ook een leuk filmpje gemaakt om zichzelf aan te 

kondigen, zoals echte sterren. 

 

Wij hopen dan ook op een grote belangstelling en 

verwelkomen graag vele toeschouwers: ouders, 

grootouders en andere familieleden, vrienden, …  op 

deze fantastische muzische voorstelling. Iedereen is 

absoluut van harte welkom! Jullie komen toch ook? 

 

Midden maart geven we nog een algemene infobrief mee, met alle praktische afspraken en richtlijnen 

aangaande de generale repetitie en de beide voorstellingen.  

 

Een terugblik op februari 

Onze school deed enthousiast mee aan de ‘Vlaamse week tegen pesten’. Onze 

leerlingen werkten mee aan de actie STIP-IT en begrepen heel goed de 4 

afspraken om pesten helemaal tegen te gaan! Zij dansten heel vrolijk mee tijdens 

de 'move tegen pesten!' Als energiebewuste school kleedden we ons extra warm op 

Dikketruiendag. De leerlingen van de lagere school kregen hun 1e semesterrapport 

met percentages mee. We beleefden een fantastische carnavalsshow!  
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Nieuwe gezichtjes op school: welkom! 

Na de krokusvakantie starten er enkele nieuwe 

peuters in de instapklas bij peuterjuf Leen, de 

nieuwe extra instapjuf Kaat, alsook  onze beide  

kinderverzorgsters juf Ann en juf Veerle. We 

hopen dat ze zich vrij snel thuis mogen voelen op 

onze toffe school.   

 

 

Jeugdboekenmaand 2020 

De maand maart staat volledig in het teken van de jeugdboeken. In 2020 is 

het thema van de Jeugdboekenmaand 'Kunst'. We hebben het over hoe kunst 

je fantasie en verbeelding triggert. Over waarnemen – in de zin van kijken, 

maar ook in de zin van luisteren en voelen. Over kunst als middel om iets uit te 

drukken, of dat nu jezelf, een idee, gedachte, een gevoel, een sfeer of nog 

iets anders is. Kunst gaat over meer dan alleen maar mooie dingen. Het zet 

iets in beweging. Het trekt je verbeelding op gang. Het roept een gevoel op. 

Het triggert de nieuwsgierigheid. Het zet je aan het denken. Daar wij als 

school eveneens inzetten op boekpromotie en leesbevordering, zal deze 

jeugdboekenmaand ook extra aandacht krijgen tijdens de lessen. Een aantal 

klassen volgen een fijne toneelvoorstelling of ontmoeten een jeugdauteur. 

Promoten jullie thuis ook leuke jeugdboeken? Fijn zo! 
 

 

 

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 van het schooljaar gaat door op 

vrijdag 6 maart om 12.30u. 
 

 

 

 

Oudercontacten 6e leerjaar +  

Oudercontacten op vraag van de leerkrachten voor het 1e en 2e leerjaar 

We nodigen de ouders van de leerlingen van het 6e leerjaar op oudercontact uit om het met hen over 

de studiekeuze in het secundair onderwijs te hebben. Dit zal doorgaan op maandag 9 en dinsdag 10 

maart doorgaan. Een aparte uitnodiging is reeds uitgedeeld. Tegelijk is er de mogelijkheid voor de 

leerkrachten van het 1e en 2e leerjaar om, enkel op hun eigen aanvraag, enkele ouders uit te nodigen 

naar de klas. Het volgende oudercontact voor alle andere klassen gaat in juni door. 

 

 

Voorbereiding schoolconcert 

Onze kinderen zijn volop de liederen voor het komende schoolconcert aan 

het inoefenen. Op dinsdag 10 en donderdag 12 maart volgen er aparte 

klasrepetities met de muzikanten. Het belooft echt heel mooi te worden…  

Veel succes!! 

 



Gaversesteenweg 126B             9800 Deinze                             Kortrijksesteenweg 63 

09/386 13 32          info@driessprong.be                                      09/380 03 04 

                                                  www.driessprong.be 

 

 

Nationale actiedag Bednet: kom in pyjama naar school! 

Op vrijdag 13 maart gaat de nationale actiedag van Bednet door. 

Wanneer een kind langdurig of chronisch ziek is en daardoor niet 

naar school kan, zorgt Bednet ervoor dat van op afstand de lessen 

live mee te volgen zijn, samen met de eigen klasgenoten. Onze school 

steunt zeker en vast dergelijke initiatieven om zieke kinderen te 

ondersteunen. Vandaar doen wij dan ook  mee aan deze nationale 

actiedag. We roepen alle kinderen op om die dag, uit solidariteit, in 

pyjama naar school te komen.  

 

 

Muziekdag voor alle kinderen 

Ook op vrijdag 13 maart 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! 

 

 

 

 

Kangoeroewedstrijd 2020 

Op donderdag 19 maart gaat de Kangoeroewedstrijd voor de 

leerlingen van de lagere school door. Dit is een reken-, denk- en 

puzzelwedstrijd die over gans Vlaanderen georganiseerd wordt. 

Deelname was niet verplicht. We wensen langs deze weg de 

ingeschreven leerlingen veel succes! 

 

 

 
 

Ruilbeurs voor de leerlingen van de lagere school 

De volgende ruilbeurs gaat door op vrijdag 20 maart op de 

speelplaats van de lagere school. De leerlingen kunnen onder de 

middag stickers, kaarten, … eerlijk met elkaar ruilen. 

 

 

 

Bijdrage drankjes op school 

Vorige maand heeft de leverancier van de drankjes zijn prijzen na 

enkele jaren geïndexeerd. Bovendien hebben wij ook geopteerd voor een 

veiligere en beter recycleerbare verpakking. Wij dienen deze 

prijsstijging dan ook door te rekenen. Een duidelijk overzicht:  

 

- kostprijs chocomelk blijft gelijk op 40 cent 

- kostprijs melk : 35 cent -> 40 cent  

- kostprijs multivruchtensap : 45 cent -> 50 cent  
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Onze school steunt goede projecten tijdens de vasten 

We zijn op weg naar Pasen. Tijdens de vastenperiode worden er een aantal activiteiten georganiseerd 

ten voordele van twee goede doelen: 

 

 

Onze school steunt de jaarlijkse campagne van Broederlijk Delen. Wij doen ook 

mee aan de strijd tegen armoede en ongelijkheid.           
 

 

 

 

 

 

Juf Mieke zamelt geld in voor de verdere uitbouw van een schooltje in 

Nepal. De voorbije 2 zomervakanties verrichte zij vrijwilligerswerk ter 

plaatse. Reeds heel wat mooie realisaties zijn daar uitgevoerd dankzij de 

financiële steun vanuit onze school.  

 

De opbrengsten om deze doelen te steunen, komen voort uit de volgende klas- en schoolactiviteiten: 
 

 

 
 

 

 het 4e leerjaar organiseert op vrijdag 13 maart voor de volledige basisschool hun eigen 

rommelmarkt.  

 

 het sober maal op vrijdag 20 maart, bestaande uit soep met brood (enkel leerlingen lagere 

school). De bijdrage van 2,50 euro zal via de schoolrekening geïnd worden. Dankjewel! 
 

 
 

 

 de koffiestop op vrijdag 20 maart vanaf 15.15 uur. Deze wordt georganiseerd door het      

6e leerjaar. Van harte welkom op de speelplaats van de lagere school. 

 

 

We hopen dat één of meerdere van deze acties jullie kunnen overtuigen om deel te nemen en zo 

(financiële) steun te bieden.  Alvast bedankt! 

 

 

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 maart  

  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…  

 

 

maart 2020 = jeugdboekenmaand 
1 zondag einde krokusvakantie 

2 maandag start jeugdboekenmaand op school 

L6: auteurslezing 

3 dinsdag L6: deelname aan de doedag in Deinze  

6 vrijdag L1 – L6: leerlingenraad  

9 maandag K3: uitstap naar het ziekenhuis 

10 dinsdag L1 en L2: oudercontact op vraag van de klasleerkrachten 

L6: oudercontact studiekeuze in het secundair 

L1 – L6: klasrepetities met de muzikanten ter 

voorbereiding van het schoolconcert  

12 donderdag INSTAPKLAS – K3: klasrepetities met de muzikanten ter 

voorbereiding van het schoolconcert 

13 vrijdag alle kinderen: rommelmarkt door L4 t.v.v. goede doelen 

alle kinderen: nationale Bednetactie, in pyjama naar school 

alle kinderen: muziekmiddag op school 

L3: apotheosemoment integratieproject 

16 maandag L2: uitstap naar Urania 

L1: auteurslezing 

17 dinsdag L3: voorleesbende 

19 donderdag L1 – L6: kangoeroewedstrijd 

20 vrijdag L1 – L6: sober maal t.v.v. goede doelen 

L1 – L6: ruilmiddag op speelplaats lagere school 

L6: koffiestop t.v.v. goede doelen 

23 maandag K2: uitstap naar Hof ter Motte 

24 dinsdag L5: uitstap naar de Sint-Pietersabdij 

26 donderdag alle kinderen: generale repetitie schoolconcert 

27 vrijdag  

voorstellingen schoolconcert 

The best of 10 years Driesje! 
         * namiddagvoorstelling om 14u 

           * avondvoorstelling om 19u 
 

30 maandag L2: sterrenavond  

31 dinsdag einde jeugdboekenmaand op school 
 


