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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 tijd van en bouwen we samen
verder aan onze gezellige kleuterschool.
Een terugblik op december
Na de komst van Sint en Piet, haalden we snel de adventskrans boven en
verwelkomden we de kerstman. Onze kleutertjes knutselden prachtige
creatieve werkjes rond het kerst- en nieuwjaarthema. Super! Er volgden
digitale oudercontacten met een pluim voor de flinke inzet of een tip van de
juf om dit nieuwe jaar nog beter te kunnen aanvatten.

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!
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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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kerstvakantie en Nieuwjaar
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Met vriendelijke groet,

Gerrit Depaepe
Directeur kleuterschool DRIESsprong
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