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Deinze, mei 2022 

Beste ouder(s),  

 

De voorlaatste maand van dit schooljaar is gestart… de tijd vliegt razendsnel…  

 

We mogen weer!       Er staat binnen een 2-tal weken een fijne, grote schoolactiviteit op het 

programma. Van harte welkom!  We hopen onze gezinnen en families te mogen ontmoeten! Zeker en 

vast de moeite waard. 

 

*** zondag 15 mei: ons schoolfeest DRIESJE SMULT EN SPEELT! *** 

Superlekker eetfestijn met gratis animatie voor alle kinderen en volwassenen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De digitale inschrijvingslink werd jullie reeds eerder doorgemaild. Deze link is eveneens terug te 

vinden op de website en de facebookpagina van onze school. Alvast grote dank voor jullie steun! 

 

 

Een terugblik op april 

De paashaas kwam op bezoek met lekkers. De kinderen van de lagere school 

ontvingen hun 4e perioderapport. We zijn na de paasvakantie opnieuw goed van start 

gegaan. De pret kon ook niet op tijdens de Buitenspeeldag. De mobiele bib kwam 

langs op school. De creatieve voorbereidingen voor ons superleuk schoolfeest 

werden in alle klassen al getroffen. We namen reeds prachtige feestfoto’s per 

klas… om nu reeds naar uit te kijken dus! 
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Vrije lesdagen in de maand mei 

 

16 maandag lokale verlofdag na het schoolfeest 

26 donderdag O.L.H. Hemelvaart 

27 vrijdag brugdag 

 

Milieuvriendelijk naar school 

Tijdens de week van maandag 2 t.e.m. vrijdag 6 mei, organiseren we hier op school onze jaarlijkse en 

steeds fijne verkeersweek ‘Milieuvriendelijk naar school met Sam de verkeersslang’. 

 

We trachten dan met z’n allen zoveel mogelijk te voet of per fiets naar school te komen, graag met 

een hesje en met de fietshelm aan. We sparen hiermee stippen en hopen zo opnieuw tal van mooie 

prijzen in de wacht te slepen! Voor enkele leerjaren is er een fietscontrole en wordt de 

fietsbehendigheid verder geoefend. 

 

 

 

Ruilbeurs voor de leerlingen van de lagere school 

De volgende ruilbeurs gaat door op vrijdag 6 mei op de speelplaats van de 

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

eerlijk met elkaar ruilen. 

 

 

 

Moederdag 

Op zondag 8 mei verwennen we alle (plus)mama’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!  

 

 

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 van het schooljaar gaat door op 

dinsdag 17 mei om 12u30. 
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Muziekdag voor alle kinderen 

Op vrijdag 20 mei gaat de maandelijkse muziekdag op school door.     

De kinderen mogen die dag een CD meebrengen en tijdens de speeltijd 

draaien we de favoriete plaatjes. Het wordt dus opnieuw keileuk!  

 
 

 
 

Zeeklas 

Van maandag 23 t.e.m. woensdag 25 mei trekken de vierdeklassers 

een 3-tal dagen naar zee voor een boeiende en leerrijke zeeklas. Het 

wordt ongetwijfeld opnieuw een fantastische 3-daagse met zowel 

veel leergenot als het nodige spelplezier! 

 
 

 

Tijd voor een volgend rapport! 

Op woensdag 25 mei krijgen de leerlingen van de lagere school hun  

5e en tevens voorlaatste punten- en houdingenrapport mee. 
 

 

 

Vormselviering 

Deze mooie en sfeervolle viering gaat op zaterdag 28 mei om 14u30 

door in de Sint-Pauluskerk te Petegem. Alvast van harte proficiat!  

 

 

 
 

Schoolfotograaf 

Op dinsdag 31 mei brengen we alle kinderen en teamleden voor de lens 

van onze schoolfotograaf. We behouden het vernieuwde 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. Een aparte infobrief volgt nog. 

 

 

Activiteitenkalender mei 

 Maar ook onze leerkrachten hebben een aantal klasactiviteiten op stapel staan.  

Deze vinden jullie op de volgende pagina overzichtelijk terug.  

 
 

Een leerrijke en hopelijk zonnige maand mei toegewenst! 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Gerrit Depaepe 

Directeur basisschool DRIESsprong 
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mei 2022 
2 maandag milieuvriendelijk naar school - week van het verkeer 

L4: infoavond zeeklas 

3 dinsdag milieuvriendelijk naar school - week van het verkeer 

4 woensdag milieuvriendelijk naar school - week van het verkeer 

5 donderdag milieuvriendelijk naar school - week van het verkeer 

L4: fietsparcours op de speelplaats i.s.m. de ouderraad 

6 vrijdag milieuvriendelijk naar school - week van het verkeer 

L1 – L6: ruilmiddag op speelplaats lagere school 

L3: Mariatocht 

8 zondag Moederdag 😊 

13 vrijdag K3: uitstap naar de boerderij 

15 zondag DRIESJE SMULT EN SPEELT!  

eetfestijn en tal van randanimatie voor jong en oud 

 Brielpoort    

thema feest 

iedereen van harte welkom 

16 maandag lokale verlofdag: vrije dag voor de kinderen 

17 dinsdag L1 – L6: leerlingenraad om 12u30 

20 vrijdag alle kinderen: muziekmiddag op school 

23 maandag L4: zeeklas 

24 dinsdag L4: zeeklas 

L2: uitstap naar de boerderij  

25 woensdag L4: zeeklas  

L1 – L2: sportactiviteit aan de Palaestra 

leerlingen van de lagere school: 5e perioderapport 

26 donderdag O.L.H. Hemelvaart: vrije dag voor de kinderen 

27 vrijdag brugdag: vrije dag voor de kinderen 

28 zaterdag L6: Vormselviering om 14u30 (St.-Pauluskerk) 

31 dinsdag alle kinderen: schoolfotograaf komt langs: klasfoto’s, 

individuele foto’s en gezinsfoto’s 
 

 


