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Deinze, juni 2021 

 

Beste ouder(s),  

 

 

 

We zijn de laatste maand van dit schooljaar gestart.  

 

Een gouden raad aan onze kleutertjes: nog even, alles geven…  

Nadien volgt een welverdiende en mooie zomervakantie! 

 

 

Een terugblik op mei 

Met het mooie weer werd er heel wat afgefietst op onze speelplaats tijdens de 

verkeersweek. Vorige maand genoten we van heerlijke ijsjes geschonken door de 

ouderraad, waarvoor dank! We knutselden prachtige werkjes voor onze 

allerliefste mama’s. 

 

Schoolfotograaf 

Op woensdag 2 juni brengen we alle kleuters en juffen voor de lens 

van onze schoolfotograaf. We gaan voor een vernieuwd concept! 

Naast de traditionele klasfoto zullen er ook individuele foto’s van alle 

kinderen getrokken worden. Alsook krijgen jullie de mogelijkheid om 

gezinsfoto’s te laten nemen waarbij de broers en zussen die hier op 

school zitten, samen op de foto kunnen. 

 
 

Vrije dag 

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

kinderen hoeven die dag niet naar school te komen.  

 

 

 

Vaderdag 

Op zondag 13 juni verwennen we alle (plus)papaa’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!  
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Schoolreis 

De versoepelingen van de Coronamaatregelen laten toe dat we onze 

kleuters nog een fijne schoolreis mogen aanbieden. We zijn uitermate 

tevreden en gaan hier uiteraard heel graag op in. Op dinsdag 15 juni 

trekt onze gezellige kleuterschool er dus samen op uit. 

 

 

 

 

Oudercontacten  

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. Op onderstaande data zullen jullie 

uitgenodigd worden door de kleuterjuffen. 

 

maandag 21 juni KLEUTERSCHOLEN 

dinsdag 22 juni 

 

 

 

Doorschuifmoment oudste kleuters  

De oudste kleuters schuiven op dondernamiddag 24 juni reeds door 

naar de nieuwe juf van het eerste leerjaar op de hoofdschool. Veel 

succes toegewenst!  

 

 
 

 
                                    
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 onze picknick op, bij mooi weer in openlucht. 

 
 

Frietjesdag 

Driesje trakteert alle kleutertjes 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 kleuterschool 

Onze 3e kleuters nemen officieel afscheid als oudsten van hun 

vertrouwde kleuterschool op dinsdag 29 juni om 16u. Vanaf volgend 

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

 
 

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! 

 

Volgend schooljaar start op woensdag 1 september. 

 

 

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…  

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

 

Gerrit Depaepe 

Directeur kleuterschool DRIESsprong 
 

 

juni 2021 
2 woensdag schoolfotograaf 

7 maandag lokale verlofdag: vrije dag voor de kinderen 

13 zondag Vaderdag 

15 dinsdag schoolreis  

21 maandag kleuterscholen: live oudercontacten - coronaproof 

22 dinsdag kleuterscholen: live oudercontacten - coronaproof 

24 donderdag 3e kleuterklas: doorschuifnamiddag naar de juf van het 1e 

leerjaar op de hoofdschool  

29 

 

dinsdag frietjesnamiddag op school 

 

plechtige proclamatie en afscheidsmoment voor alle 

kinderen van de 3e kleuterklas om 16u 

 

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

- opvang op school tot 18u 
 

 


