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AGENDA   

 
Vanavond KINDERBINGO! Weekend Vormelingen za.21/4 + zo.22/4 !  

  !!!WEEK VAN HET PARKEREN !!! 
 Ma. 23/04/2018 : Zwemmen voor het 4de , 5 de en 6de   leerjaar ! Zwemtas niet vergeten ! Start oudercontacten LS

 

 Di. 24/04/2018 : 3KA gaat zwemmen – LS B-klassen sporten buiten (zie uitleg) – Oudercontacten LS 
 Woe. 25/04/2018 : FRUITDAG : de school zorgt voor fruit -  3KA+B: Opa Brom letter P – Oudercontacten LS 

 Do. 26/04/2018 : Oudercontacten LS 

 Vr. 27/04/2018 : geen bijzondere activiteiten 
  Let op : ma. 30/05 + di. 01/05 zijn vrije dagen  

 

KINDERBINGO  

Vanavond is het weer KEITOF in de gemeentezaal : we gaan met z’n allen weer BINGOOOOO! roepen. 
Er zijn weer prachtige prijzen te winnen.  Wil je weten welke? Kom dan gezellig meedoen. 
De gemeentezaal gaat open om 19.00u de bingo start om 19.30u. 
Iedereen (kinderen,ouders,grootouders, vrienden,buren,…) is van harte welkom ! 
 

WEEK VAN HET PARKEREN  
Tijdsdruk, bezorgdheid over de veiligheid, maar vaak ook praktische redenen leiden ertoe dat veel ouders hun kinderen 
met de auto naar school brengen. Voor een school betekent dat tientallen extra auto’s in de schoolomgeving op breng- en 
haalmomenten. De meeste schoolomgevingen zijn daar niet op voorzien, waardoor mensen vaak gekke en gevaarlijke 
dingen gaan doen. Een aantal ouders maken er een sport van om zo dicht mogelijk bij de schoolpoort te parkeren, met alle 
gevolgen vandien… 
Om het foutparkeren aan te pakken, heeft de werkgroep Verkeer de week van  23 t/m 27-04-18 uitgeroepen tot WEEK van 
het PARKEREN. Met een ludieke actie willen we aandacht vragen voor correct en veilig parkeren, waardoor de veiligheid 
van de zwakke weggebruiker(s) verhoogt. Zo zullen we op zoek gaan naar de Struisvogelparkeerders en naar de 
Parkeerpauw. Benieuwd tot welke soort jij behoort? Je komt het te weten tijdens de WEEK van het PARKEREN.  
Alvast enkele parkeertips: 
- Maak gebruik van alternatieve parkings in de buurt, bv. parking kerkhof. Via het paadje langs de kerk ben je zo bij school. 
- Parkeer niet op zebra-, voet- of fietspaden. 
- Parkeer niet op of voor een oprit of garage van buurtbewoners. 
- Parkeer niet langs de gele stippellijnen aan het voetpad. 
- Bij het ophalen van kinderen, geef je de fietsers de tijd én ruimte om veilig te kunnen vertrekken. Wacht zelf even met 
vertrekken. 

 

BUITEN TURNEN  

We werken tijdens lessen L.O. op dinsdag telkens met 2 groepen. Vanaf heden: één groep binnen en één groep 
buiten. Op dinsdag 24 april is het aan de B klassen om buiten te sporten d.w.z. aangepast schoeisel en kledij. 
 

SCHOOLFOTO’S   

De schoolfoto’ zijn vlak voor de paasvakantie uitgedeeld.  BELANGRIJK om te weten : er is geen koopverplichting. 
Als u de foto’s niet neemt, gelieve ze dan correct terug te geven.  (ter info: de school moet betalen voor elk NIET ingeleverd mapje)  

Als u de foto’s wel neemt, betaalt u het juiste bedrag aan de leerkracht. 
Een volledige map inclusief klasfoto kost € 12,-              Een volledige map zonder klasfoto kost € 11,- 
Een klasfoto alleen kost € 2,5 
Voor de leerlingen die pasfoto’s laten maken, zijn deze gratis als u de volledige map aanschaft. 
Indien u geen map koopt, betaalt u voor de pasfoto’s € 5,- 
ALLES MOET INGELEVERD ZIJN OP WOENSDAG 25 APRIL 2018. 



KLEDINGINZAMELING   

Nog wat oude kledij of schoenen in de kast? Stop ze in een zak en breng ze naar school. Je kan dit doen tot en 
met dinsdag, 24 april. De opbrengst wordt samen met de vorige opbrengst gebruikt om nieuwe gordijnen voor 
enkele klassen te voorzien. 
 

TE NOTEREN/TE ONTHOUDEN  

 De datum van de receptie voor de laatstejaars is veranderd : van 28/6 naar 27/6 
 De leerlingen van het 1ste + 2de + 3de leerjaar gaan op 17/5 met de fiets naar Baetenheide.   
     Gelieve er voor te zorgen dat de fiets tegen die tijd perfect in orde is ! 
 

WE ZOEKEN NOG MENSEN VOOR HET LEESCIRCUIT  

Vlak voor de paasvakantie bezorgden wij ieder gezin een brief om helpende handen te vragen bij het leescircuit. 
We zoeken nog steeds mensen! Interesse ? Geef je gegevens door via de leerkracht of via mail aan het secretariaat: 
vbs.denegensprong@telenet. be  
 

AFWEZIGE LEERKRACHTEN  

Vanaf woensdag 25-04 is juf Leen 2 weken afwezig t/m 9-05. Zij wordt dan vervangen door juf Chloé.  
Op dinsdag 24-04 zijn juf Martine en juf Brigitte op vorming. Zij worden vervangen door juf Gerd en juf Chloé. 
 

ZET JE PET OP TEGEN KANKER!  

De organisatie “Kom op tegen Kanker” organiseert de actie ZET JE PET OP TEGEN KANKER!  
Met de inkomsten van deze actie organiseren zij schitterende vakantiekampen voor 
kinderen met kanker.  Het doet zoveel deugd voor deze kinderen om eens even hun baxters, hoofddoekjes, rolstoelen,… te 
vergeten en gewoon ‘kind’ te zijn.  
U kunt deze actie ondersteunen door een Petpakket te kopen.  Hierin zit een pet en een set coole textielbadges.   
Zo kunt u een eigen pet ‘pimpen’.  
Het kost € 8,- en is te koop bij Colruyt, Bio-Planet, Dreamland, Okay, JBC en Standaard Boekhandel.  
Een folder over deze schitterende actie is uitgedeeld aan elk gezin.  
 
Noteer in de schoolagende : 25 mei PETNETdag.  Iedereen mag dan met een (gepimpte) pet naar school komen. 
 

FEESTELIJKE OPENING LOKAAL SINT SEBASTIAANSGILDE POPPEL  

Op zaterdag 21 april opent deze gilde (zij bezoeken ook ieder jaar onze school) hun spiksplinternieuw gildelokaal.   
Alle kinderen van onze school ontvingen een kleurplaat die zij mogen inkleuren voor deze speciale dag.   
Deze moeten persoonlijk daar afgeleverd worden om mee te doen aan …. 
Welkom vanaf 14.00u in de Krommendijk 102. 
 

GEMEENTE RAVELS ORGANISEERT …   

 
 

HEIDEBIEKENS  

Zaterdag 28 april gaan we naar een binnenspeeltuin.  
Inschrijven voor 23 april. € 7,5 + eigen lunchpakket meenemen. 
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