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AGENDA   

 
 Ma. 05/06/2017 : Pinkstermaandag – vrije dag voor iedereen 

 Di. 06/06/2017 : Opa Brom letter M  

 Wo 07/06/2017 : STRAPDAG – FRUITDAG – Leescircuit ! 

 Do. 08/06/2017 : Generale repetitie schoolfeest 

 Vr. 09/06/2017 : Allerlaatste dag inlevering busbijdrage 

 

U KOMT TOCH OOK???  

 

Op zondag 11 juni is het schoolfeest ! Iedereen, groot en klein, is 

in volle voorbereiding.  Er wordt geoefend met dansen (want alle kinderen treden op!), er wordt 

geknutseld, kortom een aangename spanning is te voelen in De Negensprong.  U komt toch ook 

kijken?  Deze datum staat toch al lang in uw agenda? Iedereen is van harte welkom : ouders, 

grootouders, familie en vrienden.  We maken er samen één groot feest van !  

 

De optredens zijn volledig georganiseerd/aangeleerd/… door het leerkrachtenteam. 

Maar… al het andere van organisatie is volledig in handen van de ouderraad: de spelletjes, de bar, 

de aankleding van de speelplaats, het koffiehuis,…   

Om het schoolfeest organisatorisch rond te krijgen is de ouderraad nog op zoek naar helpers. 

Er hebben zich al heel wat mensen aangeboden waarvoor dank! 

We zoeken echter nog: 

- mensen die een cake willen bakken voor in het koffiehuisje, deze cake zal dan 

tijdens het schoolfeest verkocht worden t.v.v. de kinderen . 

- Ook zoeken we nog mensen die willen schminken of een spelletje willen 

begeleiden tijdens het schoolfeest. 

 

Aanmelden kan o.m. via ouderraad@denegensprong.be of bij één van de bestuursleden. 
 

Niet vergeten ! Maandag 12 juni (dag na het schoolfeest) is een vrije dag voor alle kinderen. 
 

OP ZOEK NAAR…  

 

Voor hun optreden tijdens het schoolfeest zijn enkele leerlingen van juf Griet (3B) nog 

op zoek naar een klein surfboard, dat ze mogen gebruiken.  Wie heeft er nog eentje 

thuis en wil dit even uitlenen voor het optreden.  Uiteraard krijgt u het nadien 

ongeschonden terug  

 

HERINNERINGEN 

Families die jammer genoeg de schoolrekening(en) nog niet betaald hebben, ontvangen een 

betalingsherinnering. Mogen wij jullie vriendelijk doch dringend verzoeken om deze betalingen zo 

snel mogelijk in orde te brengen.  Dank je!

mailto:ouderraad@denegensprong.be


NIEUWE KLEUTERS  

De voorbije week zijn nog 2 nieuwe kleuters gestart. Het zijn de laatste kinderen die konden 

instappen tijdens het huidge schooljaar. Wij wensen de kinderen en hun ouders hartelijk welkom op 

onze school en zullen de kinderen met de best mogelijke zorgen omringen tijdens het 9 sprongen .. 

 

AANBOD VAKANTIEBOEKEN  

 

Wij bieden als school volledig vrijblijvend vakantieboeken aan.  Het aanbod ziet u op de bijlage bij 

deze nieuwsbrief.  Bestellingen en contant geld indienen tot 7 juni samen met strookje aub. 

 

RENOVATIE DORP 60  

 

Nog één week en het schoolfeest zal zoals elk jaar doorgaan op de locatie te Dorp 60. Vanaf het 

begin is beloofd geweest dat het geen probleem zou vormen. Maar nu wordt het wel heel erg “kort 

dag” en dus ook spannend. Het grote werk is gebeurd, het zijn nog de kleine werkjes die blijven 

liggen. Maar donderdagochtend worden hoe dan ook de werfhekken vervangen door nadarhekken 

voor het schoolfeest. Maar het schoolfeest zal zondag zeker door kunnen gaan. Om de vernieuwde 

lokalen te bezoeken is het nog wat te vroeg. Daarvoor wordt iedereen uitgenodigd op zondag, 18 

juni van 11 tot 17u tijdens de Openwervendag van de gemeente Ravels. Elk gezin ontvangt hiervan 

ook een flyer. 
 

                                    
  Getekend door Elena Daams 5A 



AANBOD VAKANTIEBOEKEN  
 
 
 UITGEVERIJ AVERBODE – www.averbode.be/vakantieboeken 
vakantieboeken  € 6,-  
 vakantieboek Dopido (1e kk) 
 vakantieboek Dokadi/Doremi (2e en 3e kk) 
 vakantieboek Zonnekind 1st + 2de lj 
 vakantieboek Zonnestraal 3de + 4de lj 
 vakantieboek Zonneland 5de+6de lj 
 
vakantieOEFENboeken (voorbereiding op volgend schooljaar)   
 oefenboek ‘naar het 1ste leerjaar’ € 6 
 oefenboek ‘naar het 2de leerjaar’ € 6 
 oefenboek ‘ naar het 3de leerjaar’ € 6 
 oefenboek ‘naar het 4de leerjaar’ € 6 
 oefenboek ‘naar het 5de leerjaar’ € 6 
 oefenboek ‘naar het 6de leerjaar’ + Trois, deux, un .. partez ! € 11 
 oefenboek ‘naar het 1ste middelbaar’ + Le français super !  € 11 
 
 VAKANTIEBLAADJES – www.vakantieblaadjes.be 
( pakket blaadjes met leuke spelletjes/opdrachten/educatief + cd-rom)  € 7,5 
 op weg naar het 3de kleuter (2de kk) 
 van kleuter naar 1ste lj (3de kk) 
 van 1 naar 2 (1e lj) 
 van 2 naar 3 (2e lj) 
 van 3 naar 4 (3e lj) 
 van 4 naar 5 (4e lj) 
 van 5 naar 6 (5e lj) 
 einde lagere school (6e lj)  
 
 UITGEVERIJ VAN IN – www.vanin.be  
(aangeboden vanaf de 3e kleuterklas t/m 6de lj.) 
 vakantiekalender = scheurblok met leuke oefeningen op maat van de leerling  € 8 
 zomerbingel, inclusief Ipad-app = online vakantieoefeningen € 9  
 vakantiekalender + zomerbingel € 10 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
NAAM:……………………………………………………………………  KLAS : ……… 
 

 
BEDRAG :………………………… 
 
 
 

Graag aankruisen wat u wilt bestellen en het gepaste geld afgeven in de klas ten laatste 
op woensdag 7 juni ! 
 

 

http://www.vanin.be/

