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Deinze, 1 oktober 2020 
 

 

Beste ouder(s),  

 
 

Een terugblik op september 

Bij aanvang van het schooljaar zijn ook heel wat nieuwe kleuters gestart.  

Het doet ons een groot plezier om te zien dat zij zich hier al heel snel thuis 

voelen!  

 

Onze gezellige kleuterschool heeft vorige maand met ontzettend veel 

enthousiasme aan de sportdag deelgenomen. We hebben dus onze sportieve 

start alleszins niet gemist! 
 
 

 

Vanaf heden: nieuw schoolrekeningnummer voor alle ouder(s)! 

Opgelet! Opgelet! Opgelet! 

Er is een nieuw schoolrekeningnummer waarop de maandbedragen dienen 

gestort te worden: BE79 2900 3761 7833. Er zal een opvallende klever op de 

maandrekening van september hangen. Ook de domiciliëringsopdrachten 

zullen aangepast worden. 
 

 

 

Centrum Leerlingen Begeleiding 

Soms vragen ouders informatie of hulp aan het Centrum 

Leerlingen Begeleiding. In het heen- en weerschriftje of agenda 

van de kinderen is er een sticker gekleefd met de CLB-

contactgegevens.  
 

 
 

Dag van de leerkracht 

Ook op vrijdag 2 oktober vieren we op school ‘dé dag van de 

leerkracht’. We zetten ons leerkrachtenteam eens in de 

bloemetjes  en danken hen voor hun tomeloze inzet en grote zorg 

voor onze kinderen!  
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Lokale verlofdag 

Naar aanleiding van Petegem-kermis is er op maandag 5 oktober 

geen school.  

 

 

 

Samen naar de kermis 

Alle kleuters trekken op woensdag 7 oktober naar de kermis. Veel 

plezier toegewenst! 

 

 

 

Samen het bos verkennen 

Op maandag 19 oktober gaan alle kleuters samen Lozerbos 

verkennen. Superleuk! 

 

 

 
 

Herfstvakantie 

Vanaf zaterdag 31 oktober start de welverdiende herfstvakantie.  

We zien elkaar graag terug op maandag 9 november. 

 

 

 

Activiteitenkalender oktober  

Alle fijne schoolactiviteiten voor de komende maand vinden jullie hieronder 

overzichtelijk terug. 

 

 

oktober 2020 

2 vrijdag dé dag van de leerkracht op school  

5 maandag lokale verlofdag: vrije dag voor de kinderen 

7 woensdag bezoek aan de kermis 

19 maandag uitstap naar Lozerbos 

31 zaterdag start van de herfstvakantie 

 

U ziet het: jullie kinderen zullen ongetwijfeld hier op school opnieuw een boeiende 

schoolmaand mogen beleven. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

Gerrit Depaepe 

Directeur kleuterschool DRIESsprong 


