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Beste ouders 

 

 

Graag wil ik bij het einde van dit uitzonderlijk schooljaar met als thema ‘Handen vol hoop’ 

alle kinderen, ouders, leerkrachten, schoonmaaksters, toezichters, administratieve 

medewerkers, vrijwilligers, het kriebelteam, het oudercomité, de schoolraad, de werkgroep 

Veilig Verkeer Ter Dreef en het schoolbestuur van harte bedanken voor hun inzet en 

samenwerking. Wat een geluk voor onze kinderen dat iedereen het beste van zichzelf wil 

geven en samen wil bouwen aan een dynamische school Ter Dreef waar het goed is om te 

leren, te werken en vooral te leven. Surf maar eens naar www.terdreef.org. 

 

Ondanks de coronatijden denken wij graag terug aan de gezellige en leerrijke klasmomenten, 

de geslaagde herfstfeesten en wijndegustatie, het leuke grootoudersfeest, de Sint op bezoek 

met paard en kar, de sfeervolle kerstviering, pensioenviering van Greet Fies, sportklassen, 

gedichtendag, de optredens van Drefo, acties voor goede doelen, carnaval. Spijtig genoeg zijn 

er door de coronacrisis ook een aantal activiteiten niet kunnen doorgaan zoals de 

openschooldag, de projectweek ‘Jij kun(s)t het!’ met het toonmoment, de dreeffeesten met de 

kindermarkt en het spektakel van de kleuterschool, verschillende leeruitstappen, de 

schoolreizen, de sportdag, de fietslus en eucharistieviering einde schooljaar in de kerk.  

Vele van deze activiteiten zijn al voor volgend schooljaar gepland. 

 

Naar jaarlijkse gewoonte kregen de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar de kans om op 

donderdag, tijdens de middagpauze, schaakles te volgen. Dit 22ste jaar waren er 47 

deelnemers (31 vijfdeklassers en 16 zesdeklassers) die het hele jaar schaakten. Spelplezier 

stond steeds voorop! Toch vermelden we graag de leerlingen die de eerste plaats behaalden 

bij de competitie. Bij de jongens van het 5de was dit Tuur Boon en Louis Verspecht, bij de 

meisjes Nikie Gladiné. Tine Huysman troefde iedereen af in de gemengde competitie van het 

6de leerjaar. Zij sloten dit schaakjaar feestelijk af. Dank aan schaakmeester Joke!  

 

Onze 45 zesdeklassers zijn flinke jongelui geworden die klaar zijn om met goede moed het 

secundair onderwijs aan te vatten. Wij zijn fier op jullie! Deze wens geven we hen graag mee:  

“Wij wensen jou het allerbeste. Vrienden die echt in je geloven. Mensen die met jou op weg 

willen gaan en met hun hart naar je luisteren. Blijf geloven in jezelf. God zij met je!”  

 

Met dit Drefoblad wil ik u ook informeren over het verloop van de laatste schooldagen.  

Een opsomming van alle leuke en zinvolle klasactiviteiten kan ik hier niet vermelden maar 

toch wil ik graag enkele algemene en belangrijke zaken meegeven voor de laatste 2 dagen. 



 

Maandag 29 juni: 
 
 

Voor ouders van leerlingen van het 1ste tot en met het 5de leerjaar: 
 

Wij willen u de kans geven het RAPPORT TE KOMEN AFHALEN (we houden het kort!) bij 

de klasleerkracht tussen 17.30 en 19 uur. Dit in openlucht op verschillende locaties: 

 

1ste leerjaar: kleine speelplaats via groene poort in de Gasthuisstraat. 

 

2de leerjaar: speelplaats kleuterschool via bruine poort in de dreef 

 

3de leerjaar: grote speelplaats via grote gele poort in de dreef 

 

4de leerjaar: grote speelplaats achteraan via kleine gele poort in de dreef 

 

5de leerjaar: speelplaats aan het 5de/6de leerjaar langs bruine poort in de dreef 

 

Gelieve volgende veiligheids-en hygiënevoorschriften strikt na te leven: 

 

- Elke volwassene draagt een mondmasker. 

- Handen reinigen met gel bij het betreden van de speelplaats. 

- 1,5 meter afstand houden in de eventuele wachtrij (paraplu mee bij kans op regen). 

- Geen samenscholingen in en ook niet rond de school. 

 

Indien u het rapport liever niet wil of kan afhalen … geen probleem … het wordt dan dinsdag 

met uw kind(eren) meegegeven. 

 

 

Voor ouders van leerlingen van het 6de leerjaar: 

 
Wij willen graag onze zesdeklassers vieren in aanwezigheid van hun ouders met een 

aangepaste proclamatie per klasbubbel op de grote speelplaats. 

Bij slecht weer gaat dit niet door! 

 

6A: 19.15 uur 

6B: 20.15 uur 

 

Spijtig genoeg mogen wij u geen drank of hapje aanbieden. 

 

Gelieve volgende veiligheids-en hygiënevoorschriften strikt na te leven: 

 

- Enkel ouders en leerlingen van de klasbubbel zijn uitgenodigd (geen broers of zussen 

mee). 

- Stewards brengen je naar een zitplaats met voldoende afstand tot andere zitplaatsen. 

- Elke volwassene draagt een mondmasker. 

- Handen reinigen met gel bij het betreden van de speelplaats. 

- 1,5 meter afstand houden in de eventuele wachtrij. 

- Geen samenscholingen in en ook niet rond de school. 



 

Dinsdag 30 juni: Einde schooljaar ! 

 

Wij sluiten het schooljaar met alle kinderen en personeelsleden af en dit in openlucht op de 

grote speelplaats, iedereen in zijn klasbubbel. We danken God en elkaar voor het voorbije 

schooljaar, kijken verlangend uit naar een verdiende zomervakantie en wuiven de 

zesdeklassers uit.  

Spijtig genoeg kunnen wij geen ouders uitnodigen! 

 

’s Middags stoppen we naar jaarlijkse traditie en is er geen naschoolse opvang meer.    

 

Afhalen van de leerlingen: 

1ste, 3de en 6de leerjaar om 11.35 uur.          

2de, 4de en 5de leerjaar om 11.45 uur.     

  

 

DANK ! 
 

Zoals u weet ga ik op 1 augustus met pensioen! 

 

Ja … in juli wil ik het huidige schooljaar in alle rust kunnen afwerken en mijn bureau 

opruimen. 30 jaar lang heb ik als directeur het beste van mijzelf gegeven … gedreven zoals 

het hoort in Ter Dreef. SAMEN SCHOOL MAKEN en later SAMEN STERK zijn leuzes die 

ik lanceerde en waar we grotendeels met zovele participanten in geslaagd zijn. Ik wil heel 

veel mensen bedanken voor alle kansen die ik gekregen heb doorheen de jaren: schoolbestuur, 

personeel, oudercomité, ouders, schoolraad, familie en vrienden. We deelden lief en leed . 

Veel mooie herinneringen zal ik blijven koesteren. Mijn grootste voldoening haalde ik steeds 

uit de glimlach en begroeting van de kinderen …’Dag meester Luc!’ zal ik erg missen. 

Ik zeg jullie ‘geen vaarwel’ maar ‘tot ziens’ waar dan ook …! 

En wens jullie nog veel graag zien en graag gezien worden in jullie leven. 

 

Ik geloof in meester Kenny Nuyts als directeur en wens hem het allerbeste met ons fantastisch 

schoolteam. Ter Dreef … het ga je goed! 

 

 

l En dan… vakantie!!! Graag wil ik u, in naam van het hele schoolteam, al een deugddoende 

en hartverwarmende zomervakantie wensen met veel vreugdevolle momenten en zonnige 

dagen.   

 

 

 

 

Een vriendelijke vakantiegroet 

 

Namens het schoolteam 

 

Luc Ringoot  

Directeur voor nog even 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Nog graag uw aandacht voor … noteer deze data: 

 

 
 

        Onthaalavond op maandag 31  augustus tussen 18 en 20 uur in de nieuwe klas  

        van je kind(eren). Je kan er kennismaken met de juf of meester. 

 

        De lijst van de klastitularissen vindt u binnenkort op de website. 

 

        Kwaliteitsvolle turnkledij is te koop in de eetzaal van de school.  

        T-shirt kost 12 euro; broekje 13 of 15 euro naargelang de maat. 

 

 

        Klassikale ouderavond: 

 

        Op woensdag 2 september om 19.30 uur voor het 3de en 4de leerjaar. 

        Op donderdag 3 september om 19.00 uur voor het 1ste leerjaar. 

 

        Op woensdag 9 september om 19 uur voor het 6de leerjaar en om 20 uur  

        voor het 2de en 5de leerjaar.                                              

 

 

        Info-avond zeeklassen voor ouders van leerlingen 3de en 4de leerjaar: 

 

        Op woensdag 2 september om 20.30 uur in de eetzaal. 

 

 

 

 
 


