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Deinze, 1 oktober 2022 

 

Beste ouder(s),  

 

Een terugblik… 

Alle DRIESsprongers zijn het nieuwe schooljaar letterlijk ingesprongen.         

Heel wat nieuwe kinderen startten hier voor het eerst op school. Het doet ons een 

groot plezier te zien dat zij zich hier al heel snel thuis voelen. Er stonden 2 heuse 

avontuurlijke sportdagen voor de beide kleuterscholen én voor de lagere school op 

het programma. We hebben eveneens met ontzettend veel enthousiasme aan ‘de dag 

van de sportclub’ deelgenomen en organiseerden in thema van de ‘strapdag’ een heus 

fietsparcours op het schoolterrein. De ouderraad richtte ook een sneukelfietstocht 

in. We hebben dus onze sportieve start alleszins niet gemist. Van harte dank aan 

alle leden van de diverse werkgroepen voor deze mooie sportieve initiatieven! 

 
 

Pasta & paëlla-kermis-take-away 

Op de laatste dag van deze eerste maand ging ook onze overheerlijke  

‘Pasta & paëlla-kermis-take-away’ door.  

Dankjewel aan alle mensen die onze klas- en schoolwerking hierdoor een extra 

financieel duwtje hebben gegeven. 

 

 

 

Centrum Leerlingen Begeleiding 

Soms vragen ouders informatie of hulp aan het Centrum Leerlingen 

Begeleiding. In het heen- en weerschriftje of schoolagenda van de 

kinderen is er een sticker gekleefd met de CLB-contactgegevens.  

 

 
 

Lokale verlofdag 

Naar aanleiding van Petegem-kermis is er op maandag 3 oktober geen 

school. We wensen alle DRIESsprongers een fijne vrije dag! 
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Dag van de leerkracht 

Op woensdag 5 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!  

 

 

Saved by the bell 

Eveneens op woensdag 5 oktober laten we de schoolbel extra luiden. Zo 

laten we de wereld horen dat we ons inzetten voor goed onderwijs voor 

iedereen. Die dag mogen alle kinderen ook een bel meebrengen want we 

laten tijdens een gezamenlijk moment alle bellen tegelijk rinkelen. 

 

 

Kermisuitstap 

Alle kleuters trekken er samen op uit naar de kermis. Dat wordt heel leuk! 

Op woensdag 5 oktober worden ze allemaal verwelkomd aan het viskraam 

en de draaimolen. Veel plezier! 

 

 

Ruilbeurs voor de leerlingen van de lagere school 

De volgende ruilbeurs gaat door op vrijdag 7 oktober op de speelplaats van 

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

… eerlijk met elkaar ruilen. 

 

 

 

 

Bosklassen 

Van maandag 10 t.e.m. vrijdag 14 oktober trekken onze leerlingen van het zesde leerjaar voor 5 dagen 

naar Durbuy. We wensen hen veel succes en ontdekkingsplezier toe tijdens deze fantastische, fijne 

leerrijke en sportieve openluchtklas! 

 

 

Openklasmoment instappertjes herfstvakantie 

Op dinsdagnamiddag 18 oktober komen de instappers, die starten na de 

herfstvakantie, samen met hun ouder(s) langs tijdens een openklasmoment 

in onze instapklas. Op deze manier bereiden we peuters voor op hun 

allereerste schooldag! 

 

 

 

Dag van de jeugdbeweging 

Alle kinderen die lid zijn van de jeugdbeweging of een club mogen op 

vrijdag 21 oktober in hun uniform naar school komen. Zij kunnen ook een 

trui of sjaaltje van hun vereniging aantrekken. We moedigen als school 

deze fijne vrijetijdsbesteding zeker en vast aan! 
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Muziekdag voor alle kinderen 

Op vrijdag 21 oktober gaat ook de maandelijkse muziekdag op school door. 

De kinderen mogen die dag een CD meebrengen en tijdens de 

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

 

Scholenveldloop 

Op vrijdagvoormiddag 28 oktober is er, terug van eventjes weg geweest, 

de traditionele scholenveldloop. De leerlingen van het derde tot en met 

zesde leerjaar nemen hieraan deel. De leerkrachten bewegingsopvoeding 

zullen de kinderen goed voorbereiden. Ouders en grootouders zijn van 

harte uitgenodigd om hun (klein)kind te komen aanmoedigen op en rond de 

atletiekpiste van stad Deinze. We ontmoeten  jullie  graag tijdens dit 

sportieve evenement. 
 
 

Eerste puntenrapport lagere school 

Alsook op vrijdag 28 oktober ontvangen de leerlingen van de lagere school    

hun eerste puntenrapport.  
 

 

Veilig onderweg naar school 

 Nog even ter opfrissing       

• Onze parking is enkel voor personeel om de circulatie zo laag 

mogelijk en verkeersluw te houden bij de start en het einde van de 

schooltijd. We vragen om de auto te parkeren in de Ten Rodelaan 

of Herfstlaan. Maak gerust gebruik van de tweede toegang via de 

Herfstlaan. 

• Bij het afhalen van de leerlingen van de lagere school vragen we aan 

de (groot)ouders om achter de groene lijn te wachten zodat we een 

goed overzicht kunnen behouden bij het verlaten van de 

speelplaats. 

• Gelieve niet te parkeren op de private parking van 

kinesistenpraktijk/fitness Dhondt, alsook niet voor hun op- en afrit 

zodat hun eigen klanten zeker niet gehinderd worden.  

 

Duurzame school 

Ook DRIESsprong zal de komende maanden op een duurzame manier met 

energie omgaan. In combinatie met het aanblijvende ventilatieprotocol in 

alle klassen, is het zeker raadzaam om de kinderen een extra trui mee te 

geven naar school. We bewaren deze dan in de klas voor jouw kind. Zo 

trachten we samen de energiefactuur onder controle te houden tijdens 

de komende maanden. 

 

 

Herfstvakantie 

Vanaf zaterdag 29 oktober start de welverdiende herfstvakantie. We zien 

elkaar heel graag terug op maandag 7 november. 
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Activiteitenkalender oktober  

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

schoolmaand mogen beleven. Er staan uiteraard nog tal van fijne klasactiviteiten op 

het programma. Deze vinden jullie hieronder terug.  

 

 

oktober 2022 
3 maandag lokale verlofdag: vrije dag voor de kinderen 

4 dinsdag L3: bezoek aan bib 

5 woensdag ALLE KLEUTERKLASSEN: bezoek aan de kermis 

dé dag van de leerkracht op school ☺ 

actiedag saved by the bell: onderwijs overal en voor 

iedereen 

7 vrijdag L1 - L6: ruilmiddag op speelplaats lagere school 

10 maandag L6: bosklas te Durbuy 

L4: bezoek aan het stadhuis  

11 dinsdag L6: bosklas te Durbuy 

L5: leeruitstap Bulskampveld en VOC 

L4: leeruitstap Deinze 

12 woensdag L6: bosklas te Durbuy 

K2: uitstap naar het bos 

13 donderdag L6: bosklas te Durbuy 

14 vrijdag L6: bosklas te Durbuy  

K3: uitstap naar het bos 

17 maandag INSTAPKLAS + K1: uitstap naar het bos 

18 dinsdag openklasmoment voor ouders van instappertjes GS 

(instapdata: na de herfstvakantie)  

21 vrijdag dag van de jeugdbeweging + muziekmiddag 

24 maandag L1: uitstap naar het bos 

28 vrijdag 1e perioderapport voor de leerlingen van de lagere school  

L3 - L6: scholenveldloop in de Brielmeersen: supporters 

welkom! 

29 zaterdag start van de herfstvakantie 
 

 
 

Met vriendelijke groet,  

 

 

 

Gerrit Depaepe 

Directeur basisschool DRIESsprong 

 


