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VZW KSRD 

Nieuwstraat 60 

9800 Deinze 

 

Deinze, 1 juni 2019 

 

Beste ouder(s),  

 

 

We zijn de laatste maand van dit schooljaar gestart.  

Nadien volgt een welverdiende zomervakantie! 

 

 

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. Met het mooie weer werd er 

heel wat afgefietst op onze speelplaats tijdens de verkeersweek. Vorige maand 

genoten we van heerlijke ijsjes door de ouderraad geschonken, waarvoor dank!  

 

 

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! 

 

 

 

Ontmoetingsavond ‘DE REGENBOOG’ 

Op vrijdag 14 juni nodigen we om 18u alle kleuters, hun ouders 

en familieleden uit voor onze jaarlijkse fijne ontmoetingsavond. 

Na het aanbieden van een aperitiefje, zorgen de kleuters voor 

een leuk optreden. Nadien komt de frietmobiel langs en maken 

we het nog heel gezellig. Niet te missen dus!  
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Openklasmoment voor de ouders van instappertjes 

Op donderdag 20 juni verwelkomen we de nieuwe peuters, die volgend schooljaar 

starten op 2 september en na de herfstvakantie, samen met hun ouders. Zij nemen 

een kijkje in onze gezellige en toffe kleuterschool. Tijdens een rondleiding krijgen 

zij alle uitleg aangaande de school- en klaswerking. 

 

 

 

Doorschuifmoment oudste kleuters en oudercontacten  

De oudste kleuters schuiven op dinsdagnamiddag 25 juni reeds 

door naar de nieuwe juf van het eerste leerjaar op de 

hoofdschool. Er is die avond ook oudercontact voor alle kleuters: 

dit is een terugblik op het voorbije schooljaar en tevens een blik 

naar de toekomst.  

 
 

Aandacht: maaltijden laatste schoolweek 

We voorzien nog t.e.m. dinsdag 25 juni warme maaltijden en dranken.  

Op donderdag 27 juni dienen de kleuters een lunchpakket mee te brengen. 

 

 

 

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 kleuters.  
 

 

 

 

 

Tal van fijne klas- en schoolactiviteiten staan nog op stapel.   

Deze vinden jullie hiernaast overzichtelijk terug.  
 

 

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

mooie zomervakantie. Ik wens iedereen fijne familiemomenten toe! 

 

Het volgende schooljaar start op maandag 2 september. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

 

Gerrit Depaepe 

Directeur kleuterschool DRIESsprong 
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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…  

 
 

 

juni 2019 
9 zondag Pinksteren 

Vaderdag 

10 maandag Pinkstermaandag: vrije dag voor de kinderen 

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

14 vrijdag ontmoetingsfeest wijkschool 

20 donderdag openklasmoment voor ouders van instappertjes 

(instapdata: bij de start van volgend schooljaar en 

herfstvakantie) 

25 dinsdag K3: doorschuifnamiddag naar de juf van het 1e leerjaar op 

de hoofdschool 

oudercontact kleuterschool 

28 
 

vrijdag laatste halve schooldag  

29 
 

zaterdag eerste vakantiedag 

 


