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VZW KSRD 

Nieuwstraat 60 

9800 Deinze 

 

Deinze, juni 2019 

Beste ouder(s),  

 

 

We zijn de laatste maand van dit schooljaar gestart. Een gouden raad aan onze kinderen: nog even, 

alles geven… Nadien volgt een welverdiende en mooie zomervakantie! 

 

 

Er staat, naast de vele fijne klasactiviteiten en schoolreizen deze 

maand, nog een heel tof initiatief op het programma. 

 

DRIESJE FUIFT met jou er BIJ 
zaterdag 22 juni van 17u tot 20.30u 

superleuke schoolfuif voor L1 t.e.m. L6 

een organisatie van onze ouderraad 

 

 

 

Een terugblik op mei 

We hebben een heel geslaagde ‘DRIESJE SMULT!’ achter de rug. Na het lekkere 

eetfestijn maakten we er een gezellige familienamiddag van. Fijn dat we zo veel 

gezinnen mochten ontvangen!  Dank aan iedereen die onze school gesteund heeft. De 

opbrengst komt integraal aan onze klaswerking tegemoet.  

 

 

Tijdens de week van 13 tot 17 mei organiseerden we hier op school onze jaarlijkse verkeersweek 

‘Milieuvriendelijk naar school’.  Alle prijzen werden behaald. Onze kinderen gaven echt het goede 

voorbeeld op vlak van verkeersveiligheid. Er was voor iedere Driesspronger een leeftijdsgebonden en 

educatieve verkeerstoneelvoorstelling, dit werd gratis door de school aangeboden. Van maandag 27 

t.e.m. woensdag 29 mei trokken de vierdeklassers een 3-tal dagen naar zee voor een boeiende en 

leerrijke zeeklas. Top! 

 
 

Vormselviering 

Deze mooie en sfeervolle viering staat gepland op zaterdag 1 juni 

om 17u in de Sint-Pauluskerk te Petegem. Alvast van harte 

proficiat!  
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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 

gaat door op vrijdag 7 juni om 12.30u. 

 

 

Vrije dag 

Maandag 10 juni is Pinkstermaandag, de laatste vrije dag van het 

schooljaar dus. De kinderen hoeven die dag niet naar school te 

komen.  

 
 

Schoolfotograaf 

Op dinsdag 11 juni worden de klasfoto’s genomen. We brengen alle 

klassen voor de lens van onze schoolfotograaf. Het wordt een leuke 

groepsfoto die later de beste herinneringen naar boven brengt! 

 

 

 

Ruilbeurs voor de leerlingen van de lagere school 

De laatste ruilbeurs gaat door op vrijdag 14 juni op de speelplaats 

van de lagere school. De leerlingen kunnen onder de middag stickers, 

kaarten, … eerlijk met elkaar ruilen. 

 

 

DRIESsprong: sportieve school 

Tijdens de maand juni wordt er onder de middag gedurende enkele 

weken een groot sporttornooi voor het 3e t.e.m. het 6e leerjaar 

georganiseerd. Veel sportplezier! 

 

 

Openklasmoment voor de ouders van instappertjes 

Op dinsdag 18 juni verwelkomen we de nieuwe peuters, die volgende schooljaar starten op 

2 september, samen met hun ouders. Zij nemen een kijkje in de instapklas. Tijdens een 

rondleiding krijgen zij alle uitleg aangaande de school- en klaswerking. 

 

 

 

Nepalmarkt op school 

Jullie weten ongetwijfeld dat onze school een groot heeft en 

vaak goede doelen steunt. Op donderdag 20 juni organiseren de 

kinderen van het 2e leerjaar een Nepalmarkt op school. De opbrengst 

zal juf Mieke heel nuttig kunnen besteden tijdens haar 

vrijwilligerswerk in Nepal. We wensen hen veel succes toe! 
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Muziekdag voor alle kinderen 

Op vrijdag 21 juni gaat de laatste muziekdag op school door.  

De kinderen mogen die dag een CD meebrengen en tijdens de 

middagspeeltijd draaien we de favoriete plaatjes. Het wordt dus 

opnieuw keileuk! 

 

 

Maak kennis met de nieuwe klasjuf 

Op dinsdag 25 juni nemen de kleuters een kijkje in de nieuwe klas en worden de 

leerlingen van de lagere school verrast met de nieuwe klasleerkracht die voor 

hun rij komt te staan. Op een gezamenlijk moment, na de middag, schuiven alle 

kinderen van onze school eventjes naar hun nieuwe leuke klasjuf door. 

Spannend… We delen jullie dan ook nog schriftelijk mee in welke klas jouw kind 

zal aansluiten tijdens het schooljaar 2019-2020. 

 

                                    

 

 

 
 

Oudercontacten kleuterschool en lagere school (behalve 6e leerjaar) 

Er zijn ook op dinsdagavond 25 juni oudercontacten: dit is een terugblik op het 

voorbije schooljaar en tevens een blik naar de toekomst. Sommige klassen 

starten reeds op maandag 24 juni.  Jullie ontvangen binnenkort hiervoor een 

aparte uitnodiging.  

 
 

Proclamatie en afscheid van de lagere school 

Op woensdag 26 juni houden we de plechtige proclamatie van onze 

leerlingen van het zesde leerjaar tijdens een leuke en spetterende show 

met aansluitend een receptie. De ouders ontvangen hiervoor nog een 

aparte uitnodiging. 

 
 

 

Viering einde schooljaar 

Naar aanleiding van het einde van het schooljaar bereiden de leerlingen van het 

3e leerjaar een sfeervolle viering voor. Deze gaat door op donderdag 27 juni om 

9u in de Sint-Pauluskerk te Petegem. Iedereen van harte welkom! 

 
 
 

Frietjesdag 

Driesje trakteert alle kinderen van de basisschool op het einde van het schooljaar 

met overheerlijke frietjes. Dit gaat ook door op donderdag 27 juni. De kinderen 

hoeven die dag dus geen lunchpakket mee te brengen. 
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Proclamatie en afscheid van de kleuterschool 

Op vrijdag 28 juni nemen onze 3e kleuters officieel afscheid als oudsten van hun vertrouwde 

kleuterschool en zullen zij vanaf volgend schooljaar opnieuw de jongsten zijn van de lagere school. 
 

 

Aandacht: maaltijden laatste schoolweek 

We voorzien tijdens de laatste lesweek van het schooljaar nog warme maaltijden en 

dranken t.e.m. dinsdag 25 juni.      

 

 

 

Laatste halve schooldag 

Op vrijdag 28 juni wordt het schooljaar afgesloten om 11.50 uur. In de 

namiddag is er geen school meer voor de kinderen. Er is wel opvang tot 

13 uur. 

 

 

 

Zwemkledij gevraagd 

Indien er kinderen zijn waarvan de zwembroek en het badpak te klein geworden zijn, mogen zij dit 

binnenbrengen op het secretariaat. We verzamelen deze hier op school. Mochten kinderen eens hun 

zwemgerief vergeten zijn, kunnen wij hen onmiddellijk helpen. Alvast bedankt. 

 
 

Activiteitenkalender juni 

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

jullie op de volgende pagina overzichtelijk terug.  

 

 

 

Op het einde van deze maand kunnen we allen uitblazen én genieten van een 

welverdiende mooie zomervakantie. Ik wens iedereen fijne familiemomenten toe! 

 

Het volgende schooljaar start op maandag 2 september. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

Gerrit Depaepe 

Directeur basisschool DRIESsprong 
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juni 2019 
1 zaterdag L6: Vormselviering om 17u (St.-Pauluskerk) 

3 maandag K1/2 en K2: schoolreis 

7 vrijdag L1 – L6: leerlingenraad 

9 zondag Pinksteren 

Vaderdag 

10 maandag Pinkstermaandag: vrije dag voor de kinderen 

11 dinsdag alle kinderen: schoolfotograaf komt langs (klasfoto’s) 

14 vrijdag L1 – L6: ruilmiddag op speelplaats lagere school 

18 dinsdag L1: kunstenbad 

openklasmoment voor ouders van instappertjes 

(instapdata: bij de start van volgend schooljaar) 

20 donderdag K3A en K3B: schoolreis   

L2: Nepalmarktje 

21 vrijdag alle kinderen: muziekmiddag op school 

L5 en L6: schoolreis  

22 zaterdag L1 – L6: schoolfuif door de ouderraad 

24 maandag L3 en L4 : schoolreis  

25 dinsdag alle kinderen GS: doorschuifnamiddag naar de juf van 

volgend schooljaar 

 

6e perioderapport, 2e semesterrapport, jaarrapport en  

2e bewegingsrapport voor de leerlingen van de lagere 

school 

 

oudercontact kleuterschool + lagere school (behalve L6) 

26 woensdag plechtige proclamatie en afscheidsfeest voor alle kinderen 

uit het 6e leerjaar en hun gezin, om 19.30u 

27 donderdag K3 en L1 - L6: eucharistieviering ‘einde van het schooljaar’  

L1 – L6: finale tussen-4-vurentornooi 

Driesje trakteert alle kinderen op een frietjesmiddag: de 

mobiele frituur komt langs op onze school: njammie… 

28 
 

vrijdag plechtige proclamatie en afscheidsfeest voor alle kinderen 

uit de 3e kleuterklas, tijdens de voormiddag 

 

laatste halve schooldag 
- samen aftellen om 11.45u op speelplaats lagere school 

- opvang op school tot 13u 

 

29 
 

zaterdag eerste vakantiedag 

 


