
 

 

        Nieuwsbrief 37 - Schooljaar 2019-2020 

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

                                                                   

Agenda 

Start zomervakantie t.e.m.31/08/2020 

Donderdag 27/08/2020  : Kennismakingsmoment kleuterschool 18.30u - 19.30u 

Dinsdag 01/09/2020      : Start nieuwe schooljaar 2020-2021 

Woensdag 02/09/2020  : Fruitdag - INFOAVOND 1STE LEERJAAR 

Donderdag 03/09/2020  : INFOAVOND 3KA + 3KB 

Vrijdag 04/09/2020       : Geen bijzondere activiteiten  

 

 

Twee maanden, net geen negen weken.  62 dagen, 1488 uren, 

89 280 minuten, 

5 356 800 seconden.  Vakantie dus.  Grote vakantie.  Genieten, zingen en dansen.  

Je laten verrassen en je op 

sleeptouw laten nemen.  Mee fladderen met de vlinder, de natuur verkennen.  

Wegdromen in de wolken. 

Time to relax !!! Leve de vakantie !  Wij wensen alle kinderen en hun familie een 

deugddoende vakantie. 

 

Het voltallige team van De Negensprong. 

   



 

 

BELANGRIJKE DATA OM TE NOTEREN 

 

27/08/2020          Kennismakingsmoment voor de kleuters 

02/09/2020          Info avond 1ste leerjaar 

03/09/2020          Info avond 3de KK 

07/09/2020          Info avond 3de leerjaar 

08/09/2020          Info avond 4de + 5de leerjaar 

                            Info avond 2de KK + 1KB 

09/09/2020          Info avond 6de leerjaar 

10/09/2020          Info avond 2de leerjaar 

24/09/2020          Vergadering 1 - ouderraad 

02/10/2020          Facultatieve verlofdag 

17/10/2020          Bingo 

2/11 tm 8/11        Herfstvakantie 

04/12/2020          Sint 

09/12/2020          Pedagogische Studiedag 

12/12/2020          Kerstmarkt 

21/12 tm 3/1        Kerstvakantie 

04/02/2021          Vergadering 2 - ouderraad 

12/02/2021          Carnaval op school 

15/2 tm 21/2        Krokusvakantie  

27/02/2021          Poppel 's got talent 

03/03/2021          Pedagogische studiedag 

15/03/2021          Facultatieve verlofdag 

20/03/2021          Quiz ouderraad 

5/4 tm 18/4         Paasvakantie 

13/5 tm 14/5       Hemelvaart 

05/06/2021          Schoolfeest 

17/06/2021          Vergadering 3 - ouderraad + Drink (ook voor helpers schooljaar 

2019/2020) 

   

 



ADMINISTRATIEVE MEDEDELINGEN 

 

1° SCHOOLREKENINGEN 

Alle kinderen ontvingen maandag of dinsdag de laatste schoolrekening van dit 

schooljaar.  Een 'kleine' rekening omdat wij enkel de voor- en naschoolse opvang 

aanrekenden vanaf de corona periode.  De drankjes die er op staan, zijn nog van 

voor deze tijd.  Mogen wij iedereen vriendelijk verzoeken om deze tijdig te betalen.  

Voor vragen/info zijn wij steeds bereid tot luisteren of samen naar een oplossing te 

zoeken : 014/ 65 56 57 of administratie@denegensprong.be 

 

2° OPENINGSUREN SCHOOL 

Tijdens de vakantieperiode is het kantoor van de school geopend op volgende 

momenten: 

In juli : 1 t/m 8 juli ( 9.00u - 13.u) en op afspraak 

In augustus : vanaf do. 20 augustus en op afspraak 

 

3°VOORLOPIG OVERZICHT KLASSEN 

1KA = juf Ann 

1KB = juf Leen + juf ......(vr) 

1KC = juf Katrien  (1KC start vanaf jan 21) 

2KA = juf Martine + juf .... (do) 

2KB = juf Brigitte + juf ....  (ma, di (wo)) 

3KA = juf Lotte 

3KB = juf Mia 

Kleuterturnen = juf Marleen + ..... 

Zorg kleuters = juf Dorien + juf Katrien (tot eind dec 20) 

1A = juf Diane + 1B = juf Tinne 

2A = juf Greet V + 2B = juf Annemie + juf Greet W. (wo) 

3A = juf Greet W + 3B = juf Griet (wo: 3A en 3B samen bij juf Griet) 

4A = Meester Dieter + 4B = juf Zjee  (do: 4A+B samen bij meester Dieter) 

5A = juf Liesbet + 5B = juf Joke (ma: 5A+B samen met juf Liesbet) 

6A = juf Mieke H. + juf Mieke D. (co-teaching) 

L.O. = Juf Marleen + meester Jonathan 

Zorg = juf Dorien + juf Mieke D. 



 

4° SCHOOLBUSTOER 

Onder voorbehoud zijn de schoolbustoeren voor het komende schooljaar als volgt : 

1ste toer = Leiheide, Mierdsedijk, Tulderheyde, Hulsel, Overlaar, Tilburgseweg 

2de toer = Stwg. Baarle, Aarle, Stwg. Weelde, Heesdijk 

De kinderen van de 1ste bustoer moeten vanaf 7.30u klaar staan.  Om uw kinderen 

op te geven voor de EERSTE schooldag, stuurt u een sms of belt u naar de 

schoolbus 0491/ 742 992 

Buskaarten en busabonnementen dienen vooraf gekocht te worden.  (zie 

openingsuren kantoor) 

!!! Dank je wel aan Linda en Hild voor hun inzet om alle kinderen veilig van/naar 

school te brengen!!! 

 

5° KENNISMAKINGSMOMENT KLEUTERSCHOOL 

Op donderdagavond 27 augustus is er een kennismakingsmoment voor alle kleuters 

en hun ouders.  Zij mogen dan naar hun NIEUWE KLASJE komen tussen 18.30u en 

19.30u te DORP 2 om al vast kennis te maken met de juf en hun nieuwe 

klasgenootjes. 

 

6° KLASLIJSTEN 

De klaslijsten voor het volgende schooljaar zullen uithangen vanaf dinsdag 25 

augustus 2020 (13.00u) aan de ramen naast het kantoor te Dorp 2.  Ze zijn vanaf dat 

moment ook te raadplegen via de website : www.denegensprong.be - klik op 

Nieuwsbrief.  

   

 

 

 

 



DE NEGENSPRONG DANKT ... 

 

De voorbije maanden hebben wij als’ school met een groot hart ‘gemerkt dat vele 

mensen/verenigingen ons een warm hart toedragen, dat deed veel deugd. 

Als gevolg van de  maatregelen die opgelegd werden vanuit de overheid inzake de 

corona crisis, kwamen wij als dorpsschool ruimte te kort om al onze leerlingen veilig 

 terug naar school te kunnen laten komen. Met de hulp en de steun van enkele 

verenigingen met name de St. Sebastiaansgilde, de jeugdlokalen Poppel vzw, DKP-

Poppel, KFC Poppel, Ouderraad De Negensprong is dat toch gelukt!  Ook de 

ondersteuning vanuit de gemeente mogen we niet vergeten. 

Onze kleuters speelden tot 30 juni veilig in de lokalen aan de Krommendijk.  Beide 

plaatsen werden ook voorzien met tenten om schaduw te creëren in de tuin. Zodat ze 

ook veilig konden buitenspelen. 

Zo konden de leerlingen van 1+2+3de leerjaar veilig naar school komen te Dorp 2 

omdat er dan genoeg ruimte was. 

Onze zesdeklassers mochten een deeltje van hun ‘zeeklassen in Poppel city’ 

beleven in de lokalen aan de Steenweg op Baarle.  

Tijdens de 'plaatsvervangende' schoolreisjes in eigen dorp ondervonden we heel fijne 

steun en medewerking van 't Moontje, Aarle IJs, Frituur Bax en Frituur De Kest. 

Het is een ontzettend fijn gevoel om als school zoveel steun en medewerking te 

krijgen. 

Samen hebben we er voor gezorgd dat onze kinderen ondanks deze moeilijke 

periode, toch op een aangename en veilige manier naar school konden gaan. 

Daarom een WELGEMEENDE DANKJEWEL allemaal!  

 

Directie en personeel 

De Negensprong 


