
 NIEUWSBRIEF 
   

                          Dorp 2: 014/ 65 56 57     Dorp 60: 014/65 66 89    Schoolbus:  0491/74 29 92   

                        26e jaargang -  nr. 34 – 09-06-2017 
AGENDA   

 Zo. 11/06/2017 :    s c h o o l f e e s t !!!  
 Ma. 12/06/2017 : Facultatieve verlofdag – vrije dag voor iedereen 

 Di. 13/06/2017 : Opa Brom letter B  - Bezoek aan de brandweer voor het 4
de

 lj  

   1 KA gaat naar de biggetjes kijken. – vergadering schoolraad – 

   Oefenen fietsexamen 6
de

 lj – fiets meebrengen 

 Wo 14/06/2017 : STRAPDAG – FRUITDAG  

 Do. 15/06/2017 : Verkeersactiviteit: meester op de fiets voor 4
de

 en 5
de

 lj- fiets meebrengen 

 Vr. 16/06/2017 : ALLE kleuters gaan op schoolreis – fietsexamen 6
de

 lj – fiets meebrengen 

 

BELANGRIJKE PRAKTISCHE AFSPRAKEN IN VERBAND MET DE OPTREDENS  

Kleuters 

Alle kleuters moeten zondag om 13.00u naar hun eigen klasje worden gebracht in de gevraagde  

kleding om op te treden.  De ouders mogen na het ‘afleveren’ van hun kleuter, naar de andere  

school gaan. (Dorp 60) De kleuters komen dan vanuit hun klasjes samen met de juffen naar de  

andere school waar het optreden doorgaat. OPGELET direct NA het optreden van uw kleuter 

gaat u haar/hem ophalen bij de juf op de achterste speelplaats te Dorp 60. 

 

Lagere school Vanwege het warme weer mogen alle kinderen een flesje water meebrengen omdat zij tijdens de  

 hele duur van het optreden op de speelplaats blijven zitten.  Uiteraard voorzien wij ook extra water.  
Alle leerlingen van de lagere school gaan rechtstreeks naar de school te Dorp 60 en zijn daar tijdig  

aanwezig. (ten laatste om 13.15u) De kinderen blijven bij hun ouders, tenzij anders afgesproken met 

de leerkracht, totdat meester Guy het teken geeft.  Pas na het VOLLEDIGE optreden en  

mededelingen, mogen de kinderen naar hun ouder(s) 

 

DE OUDERRAAD DEELT MEE…  

=> Dit jaar gaan we weer met een spelletjeskaart werken voor de spelletjes die de kinderen op het 

schoolfeest kunnen doen, deze kost 4 euro. Kaartje vol dan kan je in de prijsjeskamer een 

fantastische prijs gaan kiezen. Of je kan ook een hamburger of iets uit de snoepkraam kiezen. 

=> Helpers die komen helpen op het schoolfeest in de eerste shift of achter de bar, koffiehuis,… 

graag melden om 13.00h aan de ingang bij de kassa (afdak) Dorp 60. 

=>  Mensen die een Cake hebben gebakken kunnen deze brengen op zaterdag of zondag tussen 10 

en 12h te Dorp 60. 

=> De Kabienstraat wordt afgesloten op zondag 11 Juni vanaf 11.30h. Dit willen we doen vanaf 

Cooremans (oprit achter) tot aan het paadje naar het Paardenwiel. De straat zal op dat gedeelte 

gedurende de hele middag afgesloten worden omwille van een spelactiviteit. Hopelijk mogen we op 

uw begrip rekenen en vragen u om met de tijdelijke afsluiting rekening te houden. Uit 

veiligheidsoverwegingen vragen we om geen auto’s langs de kant te parkeren in het afgesloten 

deel. 

=> Nieuw ! Nieuw! We hebben dit jaar een prachtige “bloementombola”. U kunt voor €2,5 een 

envelopje kopen met lotjes.  Altijd prijs ! Zeg het ….met bloemen !  



 

SCHOOLREIS KLEUTERS 

 

1KA+B – 2KA+B Kidzz te Rijkevorsel 

Vertrek : +/- 8.45u 

Aankomst : +/- 15.35u 

Aandoen : Gemakkelijke speelkledij + schoenen 

Meebrengen : Lunchpakket + koek+ drinken voor een HELE dag in een handige rugzak/tas. 

Onkosten : € 14,- ( toegang + bus) Deze komen NIET rechtstreeks op de schoolrekening.  Zij zitten 

verrekend in het maximumfactuur.  Voor de kleuters is dat € 45,- schooljaar, verdeeld over 4 schoolrekeningen.  

3KA+3KB – Baetenheide te Weelde 

Vertrek : +/- 8.45u 

Aankomst : +/- 15.35u 

Aandoen : Gemakkelijke speelkledij + schoenen (dichte want we zitten in de bossen) 

Meebrengen : Lunchpakket + koek + drinken voor een HELE dag in een handige rugzak/tas. 

Onkosten : € 0,- Omdat deze kleuters al aan het bedrag van de maximufactuur zijn vanwege andere uitstapje, 

doen zij nu een keileuke gratis uitstap om de onkosten gelijk te houden.   

 

OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP 

In de aanloop naar het volgende schooljaar zijn wij reeds op zoek naar mensen die af en toe willen 

helpen als gemachtigd opzichter (brigadier).  De politie richt opnieuw een avondcursusje in voor 

geïnteresseerden op woensdag 30 augustus om 19.00u. Interesse? Laat het even weten aan Brigitte 

op kantoor.  014/ 65 56 57 of via mail vbs.denegensprong@telenet.be 

FOTO’S 1
STE

 COMMUNIE EN VORMSEL 

Indien u een pakketje foto’s wenst van uw communikant/vormeling, gelieve dan € 7,- in een 

envelopje te bezorgen op het kantoor en dit VOOR 16 juni.  Niet betaald = geen foto’s. 

WIRREL WARREL 

De flyertjes i.v.m. de uistappen van Wirrel Warrel zijn uitgedeeld.   

Inschrijvingen starten op 13 juni om 18.00 

mailto:vbs.denegensprong@telenet.be

