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Deinze, 1 september 2019
Beste ouder(s),
Van harte welkom op onze school!
Ik hoop dat alle kleuters zich hier opnieuw snel thuis mogen
voelen en wil alle ouders alvast danken voor het gestelde
vertrouwen in onze fijne en gezellige kleuterschool.
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!
Een toffe school met fijne leerkrachten...
Op onze kleuterschool staan 3 juffen klaar om de
kleuters te begeleiden:
juf Silvie, juf Sandy en turnjuf Hilde.
Het materiaal ligt klaar om het schooljaar te starten.
We zijn er klaar voor! Jullie toch ook?

Infoavond voor ouders: kom … én ontdek.
Bij het begin van het schooljaar nodigen we de ouders
uit op een afzonderlijke infoavond.
Noteer alvast in jullie agenda:
We verwelkomen de ouders van onze kleuters op
dinsdag 10 september om 19u.
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!!

Sportdag
De turnjuf heeft voor de kleuters een leuke sportdag
uitgewerkt. Deze gaat door op dinsdag 24 september. Er
volgt nog een apart infobriefje. Alvast veel sportgenot
toegewenst!
Gaversesteenweg 126B
09/386 13 32

9800 Deinze
info@driessprong.be
www.driessprong.be

Kortrijksesteenweg 63
09/380 03 04

‘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.
Goede afspraken…
Mogen we een warme oproep doen aan alle ouders om de kleuters
tijdig naar school te brengen? We starten om 8.35 uur. Maak er
een goede gewoonte van om jouw kind(eren) vóór dit tijdstip naar
school te brengen. Zo kunnen alle kleuters het klassikale onthaal
meebeleven. Voor de juf en anderen is het veelal storend als
kinderen te laat in de klas aankomen. Aan de ouders vragen we om
na het eerste belteken afscheid te nemen op de speelplaats. 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. Elke dag is fruitdag op onze kleuterschool! Gelieve dus steeds een stukje fruit
mee te geven. We waarderen jullie medewerking.
Activiteitenkalender september
Onze juffen hebben bij de start van het schooljaar reeds een aantal
klasactiviteiten op stapel staan. Deze vinden jullie hieronder terug.
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Een goede start aan iedereen toegewenst! Samen maken we er een keitof schooljaar van!
Met vriendelijke groet,
Gerrit Depaepe
Directeur kleuterschool DRIESsprong
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