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Deinze, september 2019

Beste ouder(s),
Van harte welkom op onze school!
Ik hoop dat alle kinderen, in het bijzonder de nieuwe kleuters
en leerlingen, zich hier snel thuis mogen voelen en wil alle
ouders alvast danken voor het gestelde vertrouwen in onze
fijne school. De batterijen zijn terug opgeladen na een
deugddoende vakantie. Met frisse moed maken we er samen
opnieuw een heel leuk, aangenaam en leerrijk schooljaar van!

Vernieuwde school!
Tijdens de voorbije vakantieperiode werd er op school heel hard doorgewerkt.
Er werd een nieuwe, ruime instapklas gerealiseerd voor onze
allerjongsten met een extra mooie grote geïntegreerde
differentiatieruimte. Deze klas sluit vanaf nu ook aan op de
afzonderlijke peutertoiletten met een aparte verzorgings- en
doucheruimte. Voorzien van een afgebakende speelse
peutertuin, alsook met een rechtstreekse verbinding naar de
turnzaal én het heeft een afgescheiden slaaplokaaltje. Kortom,
een echt pareltje om onze instappers het allerbeste te geven!
Voor K1B en K2A werden twee nieuwe klaslokalen voorzien. Deze beide kleuterklassen
kregen een gewijzigde plaats in ons kleuterstraatje. Mooi, gezellig en uitdagend ingericht.
Op deze wijze kunnen ook onze eerste en tweede kleuters hier naar hartenlust op
ontdekking gaan.
Er werden opnieuw veel schilderwerken uitgevoerd die bijdragen tot een kleurrijke school.
Alsook is er een AED-toestel geïnstalleerd, met grote dank aan AZ Sint-Lucas Gent.
Er is een ruim tuinhuis tussen de grote zandbak en de speelweide geplaatst.
Een toffe school met superleuke klassen en hele fijne
topleerkrachten...
In onze kleuterschool zijn er 7 kleuterklassen.
De lagere school telt 13 klassen: 2 klassen per leerjaar.
Voor het eerste leerjaar kunnen we 3 klassen inrichten.
Alle leerkrachten hebben hun klaslokaal aangenaam en
kindvriendelijk ingericht. We zijn er helemaal klaar voor!!
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Goede afspraken…
Mogen we een warme oproep doen aan alle ouders om de
kinderen tijdig naar school te brengen? We starten om
8.35u. Maak er een goede gewoonte van om jouw
kind(eren) vóór dit tijdstip naar school te brengen. Zo
kunnen alle kinderen het klassikale onthaal meebeleven.
Voor de leerkracht en andere leerlingen is het veelal
storend als kinderen te laat in de klas aankomen.
Aan de ouders van de kleuters vragen we afscheid te nemen op de speelplaats en niet in de
gangen of op de speelplaats te blijven wachten. We danken jullie alvast voor de
medewerking.
We gaan dit schooljaar terug voor een milieuvriendelijk
en gezond beleid.
Onze doelen zijn de kinderen een gezonder drankje te
leren drinken en het afval op school te beperken. Daarom
vragen wij om zoveel mogelijk de koek zonder verpakking
in een doosje mee te geven.
’s Namiddags drinken de kinderen enkel water. We promoten het gebruik van een
herbruikbare fles. Noteer de naam van je kind(eren) op het doosje en flesje a.u.b. Voor de
kinderen die ’s avonds gebruik maken van de opvang en eventueel een koek of drankje
meebrengen, vragen we dezelfde regeling.
Woensdag is fruitdag! Gelieve dan geen koek mee te geven. Fruit meegeven op andere
dagen in plaats van een koek moedigen we uiteraard aan. We waarderen jullie medewerking.
Infoavonden voor ouders: kom … én ontdek.
Bij het begin van het schooljaar nodigen we de ouders uit
op 2 afzonderlijke infoavonden.
We verwelkomen alle ouders van onze kleuters op dinsdag
3 september om 19u. De ouders van onze leerlingen lagere
school ontvangen we graag op donderdag 5 september om
19u.
We ontvangen op elke infoavond de ouders in onze turnzaal met een drankje tijdens de
verwelkoming en kennismaking met het leerkrachtenteam en de ouderraad. Er worden
enkele algemene inlichtingen kort toegelicht. Nadien volgen jullie de klasleerkracht en
wordt de specifieke klaswerking uitgelegd.

Ruilbeurs voor de leerlingen van de lagere school
De eerste ruilbeurs van het nieuwe schooljaar gaat door
op vrijdag 6 september op de speelplaats van de lagere
school. De leerlingen kunnen onder de middag stickers,
kaarten, … eerlijk met elkaar ruilen.
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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 start van de
nieuwe leerlingenraad voor dit schooljaar gaat door op vrijdag
13 september om 12.30u.

De eerste gezinsactiviteit van het nieuwe schooljaar.
Onze ouderraad heeft ook dit schooljaar reeds een aantal
mooie activiteiten gepland. Op zondag 15 september gaat een
ontspannende sneukelfietstocht door. Warm aanbevolen…
steeds de moeite waard! Er is hiervoor een aparte uitnodiging
opgesteld. Van harte welkom!!

Viering ‘start van het schooljaar’
De leerlingen van het 4e leerjaar bereiden op dinsdag 17
september een sfeervolle viering voor, naar aanleiding van de
start van het schooljaar. Dit gaat om 9u door in de SintPauluskerk te Petegem. Iedereen van harte welkom!

September: maand van de sportclub!
Dag van de sportclub op woensdag 18 september.
Strapdag op vrijdag 20 september.
Gratis sportdagen voor de kleuter- en lagere school op
dinsdag 24 en vrijdag 27 september.
Als sportieve school nemen we terug deel aan de maand van de sportclub. Er komen weldra
nog enkele sportieve mededelingen vanuit de werkgroepen sport en verkeer. We houden er
nog even de spanning in… Op vrijdag 20 september gaat de jaarlijkse Strapdag door. We
proberen dan om met zoveel mogelijk met de fiets of te voet naar school te komen. De
turnjuf heeft voor de kleuters een leuke sportdag uitgewerkt. Deze gaat door op dinsdag
24 september. Ook onze turnmeester zal zorgen dat de kinderen van de lagere school een
superleuke sportieve dag beleven op vrijdag 27 september. Voor deze beide sportdagen
volgt nog een apart infobriefje. Alvast veel sportgenot toegewenst!

Muziekdag voor alle kinderen
Op vrijdag 27 september gaat 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 opnieuw keileuk!
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Schooltoelage wordt ‘Schooltoeslag’.
De huidige schooltoelagen voor zowel kleuter als lager
onderwijs worden vanaf dit schooljaar vervangen door de
schooltoeslag en worden dus volledig geïntegreerd in het
Groeipakket of de vroegere kinderbijslag. Ouders dienen
vanaf dit schooljaar geen aanvraag meer in te dienen via de
school, maar de berekening en uitbetaling hiervan, zal
automatisch verlopen via de uitbetaler van het Groeipakket.

Activiteitenkalender september
Maar ook onze leerkrachten hebben bij de start van het schooljaar
reeds een aantal klasactiviteiten op stapel staan. Deze vinden jullie op
de volgende pagina overzichtelijk terug.

Een goede start aan iedereen toegewenst! Samen maken we er een keitof schooljaar van!
Met vriendelijke groet,
Gerrit Depaepe
Directeur basisschool DRIESsprong
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laatste vakantiedag
eerste schooldag: van harte welkom op onze school
start maand van de sportclub op school
L4A: bezoek aan de bibliotheek
infoavond kleuterschool GS om 19u
infoavond lagere school GS om 19u
L1 - L6: ruilmiddag op speelplaats lagere school
L5B: bezoek aan de bibliotheek
L1 – L6: leerlingenraad om 12.30u
L5A: bezoek aan de bibliotheek
sneukelfietstocht ouderraad
L4B: bezoek aan de bibliotheek
L1 - L6: eucharistieviering ‘start van het schooljaar’ in de
kerk
dag van de sportclub op school
alle kinderen: strapdag op school
sportdag kleuterschool en wijkschool
L5: leeruitstap naar het Archeologisch museum te Velzeke
sportdag lagere school
alle kinderen: muziekmiddag op school
einde maand van de sportclub op school
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