nieuwsbrief
januari 2021

KSRD vzw
maatschappelijke zetel:
Nieuwstraat 60, 9800 Deinze
ondernemingsnummer:
0416.935.593
RPR Gent

Deinze, januari 2021

Beste ouder(s),

Stap vol vertrouwen in het nieuwe jaar.
Maak elke dag een tikkeltje bijzonder.
We wensen jullie al het beste wat er is.
En telkens weer opnieuw een ander wonder…!

Na een deugddoende kerstvakantie maken we er opnieuw een fijne en veilige tijd van én bouwen wij
samen verder aan onze school als uitdagende leer- en leefplek waar elk kind een plaatsje heeft.

Een terugblik op december
Na de komst van Sint en Piet, haalden we snel de adventskrans boven en
verwelkomden we de kerstman. De leerlingen van de lagere school schreven
nieuwjaarsbrieven. Onze kleutertjes knutselden prachtige creatieve werkjes
rond het kerstthema. Super! Het 2e perioderapport werd meegeven. Ook
digitale oudercontacten vonden plaats, met een pluim voor de flinke inzet of
een tip van de juf of meester om dit nieuwe jaar nog beter te kunnen
aanvatten. Samen maken we onze goede voornemens voor 2021 op!

Nieuwe gezichten op school: welkom!
Na de kerstvakantie starten op maandag 4 januari opnieuw enkele
peuters in het instapklasje van juf Leen. Onze allerjongsten zijn
absoluut in uitstekende handen. We hopen dat ze zich vrij snel thuis
mogen voelen op onze toffe school. Alsook in andere kleuter- en
lagere klassen schuiven er enkele kinderen bij. Welkom!!

Gaversesteenweg 126B
09/386 13 32

9800 Deinze
info@driessprong.be
www.driessprong.be

Kortrijksesteenweg 63
09/380 03 04

Renovatiewerken turnzaal gaan van start: we zijn er klaar voor!!
In de loop van het najaar 2020 kregen we de bevestiging dat ons
renovatieproject voor de turnzaal goedgekeurd werd. 
De komende maanden trekken we meer dan 125 000 euro uit voor de
vernieuwing van het dak, plafond, akoestiek, … .

Aansluitend op eerdere grote investeringen die we enkele jaren geleden hebben uitgevoerd aangaande
een nieuwe aangepaste sportvloer en allerhande vaste sporttoestellen, kunnen we als sportieve school
hier uiteraard heel trots op zijn!
De voorbereidende werken (werfafsluiting plaatsen e.d.) zullen starten op het einde van de eerste
week na de kerstvakantie. De effectieve aanvang is voorzien op maandag 11 januari. Een
veiligheidsplan wordt uitgerold zodat alle werkzaamheden de komende weken in opperbeste
omstandigheden kunnen verlopen.
Om blijvend kwaliteitsvolle bewegingslessen te kunnen verzekeren, heeft onze school een groot
leegstaand pand, gelegen op zo’n 400m van de school exclusief gehuurd. Onze leermeesters
bewegingsopvoeding hebben nieuwe lessenroosters en aangepaste lessen voorzien. Onder begeleiding
van de klasleerkrachten zullen de kinderen tijdens de lesuren op een veilige wijze gebracht en
afgehaald worden voor het kleuterturnen en de lessen bewegingsopvoeding in de lagere school.
Samen kijken we uit naar een knap eindresultaat!

Ruilbeurs voor de leerlingen van de lagere school
De volgende ruilbeurs gaat door op vrijdag 15 januari op de speelplaats
van de lagere school. De leerlingen kunnen onder de middag stickers,
kaarten, … eerlijk met elkaar ruilen.

Muziekdag voor alle kinderen
Op vrijdag 22 januari 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!
Ziektebriefjes
De winterperiode kan ervoor zorgen dat meer kinderen door ziekte
afwezig zijn. We herhalen even dat ouders van lagere schoolkinderen en
leerplichtige kleuters maximum 4 attesten zelf mogen schrijven. Vanaf
een 5e afwezigheid is een doktersattest vereist. Indien kinderen 4
opeenvolgende dagen afwezig zijn, is steeds een doktersattest nodig. Alle
informatie over afwezigheden vind je terug in het schoolreglement.
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Gedichtendag - Poëzieweek
Op donderdag 28 januari hebben we heel speciaal aandacht voor Gedichtendag!
Die dag is tevens de start van onze Week van de Poëzie!
Liefde voor poëzie kan ook overgebracht worden in de klas. Onze
kinderen zijn reeds van jongs af aan op school creatief met taal
bezig. Mooie versjes verzinnen, verrassende gedichten
ontdekken, leuke rijmpjes bedenken, … alles komt aan bod.
Tijdens de Poëzieweek en op Gedichtendag zetten we als school
in op het muzisch taalgebruik!

Pedagogische studiedag
Op vrijdag 29 januari is er een pedagogische studiedag voor de
leerkrachten.
Het
hele
schoolteam
gaat
zich
verder
professionaliseren. Onze kinderen hebben dan een vrije dag.
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Met vriendelijke groet,
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