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Deinze, 1 oktober 2022 

Beste ouder(s),  

 

Een terugblik op september 

Alle kleutertjes zijn het nieuwe schooljaar letterlijk ingesprongen.         Onze 

gezellige kleuterschool heeft vorige maand met ontzettend veel enthousiasme 

aan de sportdag deelgenomen. De ouderraad organiseerde een heel geslaagde 

sneukelfietstocht. We hebben dus onze sportieve start alleszins niet gemist! 

 
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! 

 

Kermisuitstap 

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

leuk! Op dinsdag 4 oktober worden ze allemaal verwelkomd aan het 

viskraam en de draaimolen. Veel plezier! 

 

 

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!  
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Samen het bos verkennen 

Op vrijdagvoormiddag 21 oktober gaan alle kleuters samen het bos 

verkennen. Dit wordt superleuk! 

 
 

 

 

Openklasmoment instappertjes herfstvakantie 

Op vrijdagnamiddag 21 oktober gaat het volgende openklasmoment 

hier op onze kleuterschool door. Zo bereiden we nieuwe peuters 

voor op hun allereerste schooldag! 

 
 

 

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 voor jouw kleuter. Zo trachten we samen de energie-

factuur 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. 

 

 
 

Activiteitenkalender oktober  

Alle fijne schoolactiviteiten voor de komende maand vinden jullie hieronder 

overzichtelijk terug. 

 

 

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

4 dinsdag bezoek aan de kermis 

5 woensdag dé dag van de leerkracht op school ☺ 

21 vrijdag * voormiddag: uitstap naar het bos 

* namiddag: openklasmoment voor ouders van instappertjes 

KS (instapdata: na de herfstvakantie) 

29 zaterdag start van de herfstvakantie 
 

Met vriendelijke groet,  

 

 

Gerrit Depaepe 

Directeur kleuterschool DRIESsprong 


