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Deinze, april 2019 

Beste ouder(s),  

 

Op het einde van deze week mogen onze kleuters genieten van de welverdiende paasvakantie. Daarna 

zijn we klaar om met frisse moed samen het 3e trimester van dit schooljaar aan te vatten. 

 

 

*** zondag 19 mei: ons eetfestijn ‘DRIESJE SMULT!’  

met fijne randanimatie voor kinderen en volwassenen. 

 

 

Op zondag 19 mei bieden we jullie graag een lekker 

eetfestijn aan met een heel uitgebreide, gezellige 

animatienamiddag, zowel voor de kinderen als 

volwassenen. 

 

We hopen jullie allen alvast te mogen ontmoeten! 

Zeker en vast de moeite waard. 

 

Na de paasvakantie krijgen alle gezinsoudsten een 

uitnodiging en affiche voor DRIESJE SMULT! 

mee. 

 

Een terugblik op maart 

De voorbije maand stond in het teken van de jeugdboeken. Onze oudste kleuters 

brachten daarom een bezoek aan de bibliotheek. We leerden nieuwe instappertjes 

kennen tijdens een openklasmoment en kwamen allemaal eens een dagje in pyjama 

naar school!  

 

 

 

De paashaas komt op bezoek… 

Onze goede vriend heeft beloofd om deze week eens langs te komen 

met heel wat lekkers… Hmmmmmm…  
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Paasvakantie 

Vanaf zaterdag 6 april start de paasvakantie.  We zien elkaar graag 

terug op dinsdag 23 april. Geniet er met volle teugen van! 

 

 

 

Buitenspeeldag  

Op woensdag 24 april maken we alle kleuters warm om zoveel mogelijk 

buiten te spelen. Als school zijn we dit initiatief heel genegen en kunnen 

we dit alleen maar aanmoedigen. 

 

 

Fotoshoot DRIESJE SMULT! 

Op donderdag 25 april gaat er voor alle kinderen een 

leuke fotoshoot door. We maken een heel creatieve 

themafoto! Op DRIESJE SMULT wordt deze 

tentoongesteld. Kom dit zeker eens bewonderen… 

 
 

Boerderijbezoek 

Op vrijdag 26 april brengen alle kleuters een bezoek aan de boerderij. 

We maken kennis in de klas met dit fijne thema. Uiteraard hoort hier 

dan ook een leuke uitstap bij. Alvast iets om naar uit te kijken dus!  

 

 

Activiteitenkalender april 

 Jullie kinderen zullen ongetwijfeld hier op school opnieuw een boeiende maand mogen 

beleven. Toffe en leerrijke initiatieven om samen naar uit te kijken…  

Tal van fijne klas- en schoolactiviteiten staan op stapel. Deze vinden jullie hieronder 

overzichtelijk terug.  

 

april 2019 
5 vrijdag de paashaas komt langs op school 

6 zaterdag start van de paasvakantie 

21 zondag Pasen 

22 maandag Paasmaandag 

24 woensdag buitenspeeldag 

25 donderdag fotoshoot DRIESje Smult  

26 vrijdag boerderijbezoek  
 

Met vriendelijke groet,  

 

 

Gerrit Depaepe 

Directeur kleuterschool DRIESsprong 


