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Deinze, juni 2021 

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! 

 

 

Een terugblik op mei 

Tijdens de maand 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. Vorige 

maand genoten we van heerlijke ijsjes geschonken door de ouderraad, waarvoor 

dank! De laatste leerlingenraad van het schooljaar vond plaats, dank aan alle 

klasvertegenwoordigers. We knutselden prachtige werkjes voor onze 

allerliefste mama’s. Op de laatste dag van de maand kwam de schoolfotograaf 

langs. Spannend wachten we de resultaten af. 

 

 

Schoolreizen: een overzichtje voor de maand juni 

De versoepelingen van de Coronamaatregelen laten toe dat we alle 

kinderen  nog een fijne schoolreis in hun kleuter- en leerjaarbubbel 

mogen aanbieden. We zijn uitermate tevreden en gaan hier uiteraard 

heel graag op in. Hieronder vinden jullie een overzichtje terug. 

 
 

dinsdag 8 juni INSTAPKLAS 

K1A en K1B 

vrijdag 18 juni K2A en K2B 

K3A en K3B 

L5A en L5B 

L6A en L6B 

maandag 21 juni L3A, L3B en L3C 

dinsdag 22 juni L4A en L4B 

maandag 28 juni L1A en L1B 

L2A en L2B 
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Ruilbeurs voor de leerlingen van de lagere school 

De laatste ruilbeurs gaat door op vrijdag 4 juni op de speelplaats van 

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

kaarten, … eerlijk met elkaar ruilen. 

 

 

 

Vrije dag 

Maandag 7 juni is de laatste vrije dag van het schooljaar. Onze 

kinderen hoeven die dag niet naar school te komen.  
 

 

Muziekdag voor alle kinderen 

Op vrijdag 11 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! 

 
 

Eerste Communievieringen voor L1 en L2 

Deze uitgestelde, mooie en sfeervolle bubbelvieringen gaan door op 

zaterdag 12 juni in de Sint-Pauluskerk te Petegem. De beide 2e 

leerjaren komen in de voormiddag aan bod. De beide 1e leerjaren 

verwelkomen we in de namiddag. Alvast van harte proficiat!  

 

 

Vaderdag 

Op zondag 13 juni verwennen we alle (plus)papa’s. Zij verdienen het! 

Onze kinderen zijn alvast in volle voorbereiding om een leuk, creatief 

geschenkje te maken. Maak er samen een gezellige dag van!  

 

 

 

 

Oudercontacten kleuterschool en lagere school (behalve 6e leerjaar) 

Er zijn ook opnieuw live oudercontacten mogelijk. We zijn hierover verheugd en grijpen deze kans dan 

ook met beide handen aan. Om alles veilig te laten verlopen gaan deze in openlucht door en zitten 

ouders en leerkrachten op voldoende afstand van elkaar. Alsook dienen we deze oudercontacten 

maximaal te spreiden om het aantal ouders dat tegelijk de school bezoeken zo laag mogelijk te 

houden.  

 

maandag 21 juni KLEUTERSCHOLEN 

dinsdag 22 juni 

donderdag 24 juni ONDERBOUW LAGERE SCHOOL: 

 L1 – L2 – L3 

maandag 28 juni BOVENBOUW LAGERE SCHOOL ( EXCL. L6):  

L4 – L5 
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Jullie zullen binnenkort een uitnodiging ontvangen, via de klasleerkracht, om de 

beschikbaarheid op te geven. Terzelfdertijd ontvangen de leerlingen van de 

lagere school dan ook hun 6e perioderapport, 2e semesterrapport, jaarrapport 

en 2e bewegingsrapport. Veel succes! 

 

Circulatieplan: 

- ingang via het grote hekken van de speelplaats lagere school 

- uitgang via het fietspoortje 

Gelieve bij de ingang uiteraard aan de zuil de handen te ontsmetten en uw mondmasker aan te houden. 

 

Maak kennis met de nieuwe juf of meester 

Op donderdag 24 juni maken de kleuters en leerlingen van de lagere 

school kennis met hun nieuwe juf of meester voor volgend schooljaar. 

Op een gezamenlijk moment, na de middag, schuiven alle kinderen van 

onze school eventjes naar hun nieuwe toffe leerkracht door. Dit zal 

uiteraard in veilige omstandigheden en in openlucht gebeuren. 

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

jouw kind zal aansluiten tijdens het schooljaar 2021-2022. 

 

Klassenveldloop 

Als sportieve school organiseren we voor onze kinderen op vrijdag 

25 juni een heuse klassenveldloop rondom ons schoolterrein. Alles 

wordt heel veilig en coronaproof in goede banen geleid door onze 

werkgroep sport. Verdere info volgt uiteraard nog… 

 

 
                                    
Aandacht: dranken en maaltijden laatste schooldagen 

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

 

De kinderen dienen op maandag 28 juni dus een lunchpakket mee te brengen. 

Samen eten we gezellig in onze klasbubbel, bij mooi weer in openlucht. 

 
 

Frietjesdag 

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

met overheerlijke frietjes. Dit gaat ook door op dinsdag 29 juni. De kinderen 

hoeven die dag dus geen lunchpakket mee te brengen. 

 

 

 
 

Proclamatie en afscheid van de lagere school 

Ook op dinsdag 29 juni houden we de plechtige proclamatie van onze 

leerlingen van het zesde leerjaar tijdens een mooi afscheidsmoment 

met aansluitend een receptie. De ouders ontvangen hiervoor nog een 

aparte uitnodiging. 
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Proclamatie en afscheid van de kleuterschool 

Onze 3e kleuters nemen officieel afscheid als oudsten van hun 

vertrouwde kleuterschool op woensdag 30 juni. Vanaf volgend 

schooljaar zullen zij opnieuw de jongsten zijn van de lagere school. 

 

 

 

 

Laatste halve schooldag 

Op woensdag 30 juni wordt het schooljaar afgesloten om 11.25 uur.  

We tellen samen af op de speelplaats. Er is wel opvang tot 18 uur. 

 

 

 
 

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! 

 

Volgend schooljaar start op woensdag 1 september. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

Gerrit Depaepe 

Directeur basisschool DRIESsprong 
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juni 2021 
4 vrijdag L1 – L6: ruilmiddag op speelplaats lagere school 

7 maandag lokale verlofdag: vrije dag voor de kinderen 

8 dinsdag INSTAPKLAS: schoolreis 

K1A en K1B: schoolreis 

11 vrijdag alle kinderen: muziekmiddag op school 

12 zaterdag L1 en L2: uitgestelde Eerste Communievieringen in klasbubbels 

13 zondag Vaderdag 

18 vrijdag K2A en K2B: schoolreis    

K3A en K3B: schoolreis  

L5A en L5B: schoolreis 

L6A en L6B: schoolreis 

21 maandag L3A, L3B en L3C: schoolreis 

kleuterscholen: live oudercontacten - coronaproof 

22 dinsdag L4A en L4B: schoolreis  

kleuterscholen: live oudercontacten - coronaproof 

24 donderdag basisschool: alle kinderen: doorschuifnamiddag naar de 

leerkracht van volgend schooljaar - coronaproof 

 

lagere school onderbouw: L1 – L2 – L3: live oudercontacten 

coronaproof + 6e perioderapport, 2e semesterrapport, 

jaarrapport en 2e bewegingsrapport  

25 vrijdag alle: kinderen: klassenveldloop - coronaproof 

28 maandag L1A en L1B: schoolreis 

L2A en L2B: schoolreis 
 

lagere school bovenbouw: L4 – L5 (excl. L6): live 

oudercontacten coronaproof + 6e perioderapport, 2e 

semesterrapport, jaarrapport en 2e bewegingsrapport 

29 

 

dinsdag alle kinderen: frietjesnamiddag op school 
 

 

30 woensdag plechtige proclamatie en afscheidsmoment voor alle kinderen 

uit de 3e kleuterklas van de hoofdschool om 9.30u 

 

laatste halve schooldag 
- samen aftellen om 11.25u op de speelplaats  

- opvang op school tot 18u 

 


