
 

 

                          Nieuwsbrief 35 - Schooljaar 2019-2020 

                           School Dorp 2: 014/65 56 57 School Dorp 60: 014/65 66 89 Schoolbus: 0491/742 992 

                                                                   

Agenda 

Maandag 22/06/2020    : Iedereen gaat naar school 

Dinsdag 23/06/2020      : Iedereen gaat naar school 

Woensdag 24/06/2020  : FRUITDAG - 4de + 5de lj gaan NIET naar school 

Donderdag 25/06/2020  : 6de lj gaat NIET naar school - 1+2+3 brengen GEEN lunchpakket mee 

Vrijdag 26/06/2020        : Iedereen gaat naar school - Kleuterschool + 4+5+6 brengen GEEN 

lunchpakket mee  

 

 

HEROPSTART SCHOOL - Evaluatie week 2  

De richtlijnen zijn ondertussen goed gekend en de aanpassingen de voorbije week zijn een 

verbetering. Hierdoor verloopt alles naar omstandigheden vlot en toch veilig. Uiteraard blijven we 

vragen om de afspraken goed op te volgen. Daarbij blijft voldoende afstand houden één van de 

belangrijkste afspraken. Zo houden we het ook de volgende week nog veilig en fijn. 

 

 

SCHOOLREIZEN 

Zoals gemeld konden de oorspronkelijk geplande schoolreizen niet doorgaan. Jammer uiteraard, want 

ze vormen steeds een leuke afsluiter van het schooljaar. Om die dag niet onopgemerkt te laten 

passeren, hebben we nog enkele verrassingen voor de kinderen in petto. We gaan nog niet veel 

verklappen enkel dat de kinderen één keer geen middaglunch moeten meebrengen. Welke dag dat 

dat is voor jouw kind(eren) kan je hieronder zien. 

 donderdag 25 juni: geen lunch nodig voor  1ste, 2de en 3de leerjaar. 

 vrijdag 26 juni: geen lunch nodig voor de ganse kleuterschool, 4de, 5de en 6de leerjaar.  



Andere praktische zaken zullen -indien nodig- meegedeeld worden door de klasleerkracht via Gimme. 

 

Een deel van de kosten worden door de ouderraad gedragen, waarvoor dank. De rest wordt door de 

school betaald. Er worden dus geen bijkomende kosten doorgerekend aan de ouders. 

 

 

ZEEKLASSEN IN POPPEL ....SPECIAL EDITION !!! 

Maandagochtend zouden normaal onze zesdeklassers vertrekken op zeeklassen. 

Helaas waren wij ook verplicht om dit avontuur te annuleren. M A A R ..... 

...als school met het hart op de juiste plaats, maakten wij een SPECIAL EDITION van de zeeklassen 

in Poppel. 

Zo kunnen de zesdeklassers toch nog genieten van mooie avonturen en activiteiten en er samen een 

weekje van maken om nooit te vergeten! 

 

Wilt u de avonturen van onze zesdeklassers volgen? Kijk dan op onze website: 

www.denegensprong.be klik op "nieuwsbrief", hier ziet u twee buttons staan waarop u kunt klikken. 

Eentje voor de foto's en eentje voor de avonturen.  

Enjoy !!!  

 

 

 

WARM WEER  

Volgende week voorspelt men zonnig en vooral warm weer. We zullen uiteraard niet de hele tijd buiten 

zijn, maar de ganse dag binnen ook niet. We vragen daarom om de kinderen 's ochtends alvast in te 

smeren met zonnecrème. Overdag zullen we de kinderen ook nog bijkomend insmeren. Petje of 

hoedje mag je de kinderen ook meegeven. We zorgen er uiteraard voor dat de kinderen voldoende 

kunnen drinken en laten hen zoveel mogelijk in de schaduw spelen of op de minst warme momenten 

buiten spelen. We voorzien nog enkele bijkomende schaduwplekjes. 

 

 

RAPPORTEN 

Maandag 29 juni zullen de rapporten van de lagere school meegegeven worden. Het zal geen rapport 

zijn zoals we gewoon zijn, want dat was de voorbije periode ook niet natuurlijk. Hoe kort de periode 

ook was, de leerkrachten zullen feedback geven op de gemaakte opdrachten en testjes op school. 

 

 

OUDERCONTACTEN 

Voor de 3de kleuterklas werd ondertussen nog een oudercontact voorzien om de overgang naar het 



1ste leerjaar te bespreken. Het 6de leerjaar hield enkele weken geleden reeds oudercontacten om 

voor hen de overgang naar het secundair onderwijs te bespreken. 

Andere leerkrachten hebben de voorbije weken tijdens het afstandsonderwijs regelmatig contact 

gehad met zowel kinderen als ouders. De vorderingen van de kinderen werden bij het zorgoverleg op 

school besproken. Waar we het als school nodig achtten, hebben we ouders gecontacteerd voor een 

oudercontact. Ontving u geen uitnodiging de voorbije dagen voor een oudercontact, dan hebben 

we geen moeilijkheden bij de ontwikkeling van je kind(eren) vastgesteld en vinden we een 

oudercontact niet nodig. 

Op de laatste schooldag kan je zoals elk jaar de leerkrachten kort spreken tussen 11 en 13u. Deze 

gesprekken kunnen enkel buiten plaatsvinden en dus bij droog weer. Bij bijkomende vragen of 

bezorgdheden, is er nog een mogelijkheid om de leerkracht na 30 juni te spreken. Meer hierover volgt 

nog via Gimme. 

 

 

PROCLAMATIE SCHOOLVERLATERS 5DE EN 6DE LEERJAAR 

Goed nieuws voor de kinderen en hun ouders die de overstap maken naar het secundair onderwijs. 

We zullen dan toch een proclamatie kunnen organiseren waarbij ook de ouders aanwezig kunnen zijn. 

Al zal het iets anders verlopen dan andere jaren. Maar 19-20 was geen normaal schooljaar, dus mag 

het ook iets speciaals zijn. De kinderen en ouders ontvangen vandaag hun uitnodiging met daarin ook 

de richtlijnen voor een "veilige" proclamatie. Maandag, 29 juni om 20u is het hun "moment de gloire" ! 

 

 

ZOMERSCHOLEN 

Onlangs kondigde de Vlaamse overheid aan dat men zomerscholen zou oprichten om mogelijke 

leerachterstand bij kinderen weg te werken. De kans bestaat dat daardoor verkeerde verwachtingen 

zijn gecreëerd bij ouders. Je kan als ouder je kind niet zelf aanmelden of inschrijven voor zo'n 

zomerschool. De gemeente Ravels neemt de regie van de zomerschool op zich en wordt daarbij 

bijgestaan door alle Ravelse scholen. Zij organiseren dus zelf geen zomerschool. Het zijn wel de 

scholen die een selectie maken van kinderen die het meest gebaat zijn bij dit initiatief, omdat de 

plaatsen beperkt zijn. We zullen tegen einde schooljaar de ouders van de geselecteerde kinderen 

contacteren, inlichten en naar hun bereidheid tot deelname informeren. Nadien verloopt de 

communicatie via de gemeente Ravels.  

 

DRIVE IN KLEDINGINZAMELING   

Om de school extra financiële steun te kunnen bieden in deze uiterst lastige periode organiseren we 

een DRIVE IN kledinginzameling op 27 juni van 10.00 tot 17.00. 



Je rijdt de speelplaats op via de poort in de Kabienstraat, deponeert de zakken op de speelplaats en 

rijdt weg via de poort in het Dorp. We hopen op een geweldige opkomst! 

 

  

 

NIEUW ! NIEUW! BIJ DE ACADEMIE VOOR MUZIEK EN WOORD 

Vanaf 1 september 2020 kan het gloednieuwe vak Kinderacademie Beeld volgen, in de volksmond 

beter gekend als ‘de tekenles’. 

Natuurlijk doe je veel meer dan alleen tekenen: je knutselt, schildert en boetseert. 

Begeleid door een leerkracht ontdek je allerlei nieuwe technieken. 

De werkjes die je maakt, neem je ook regelmatig mee naar huis, zodat je ze kan tonen aan je familie! 

Aan het einde van het jaar organiseren we een heuse tentoonstelling. 

  

FACEBOOKBERICHT 

https://www.facebook.com/amwn.be/posts/1567801213379955 

  

HET DOMEIN BEELD OP ONZE WEBSITE 

https://www.amwn.be/thema/detail/61/beeld 

  

FOTO/VIDEO 

Foto's van het nieuwe domein hebben we natuurlijk nog niet, maar ons Academielied mag zeker 

gebruikt worden. De link naar de video op YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=ZX3-

FVDWId8&feature=youtu.be 

  

ALGEMENE BROCHURE 

In bijlage bij dit bericht stuur ik tevens de algemene infobrochure mee. Dit is het boekje dat elk jaar in 

augustus in alle brievenbussen van de Noorderkempen valt. 

  

INSCHRIJVEN 

Dat kan via deze pagina: https://www.amwn.be/inschrijven 
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