
 

 

          NIEUWSBRIEF 1 - Schooljaar 2020-2021 

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

                                        JAARTHEMA 

                                  

                                          

 

Ma. 07/09/2020   : Zwemmen voor 1-2-3 LS - infoavond  lagere school 3A+3B / 

kleuterschool 1KB 

Di. 08/09/2020    : Infoavond lagere school 4A+4B / kleuterschool 2KA+2KB (zie 

extra info hieronder) / zwemmen voor 3KA + 3KB 

Wo. 09/09/2020  :  FRUITDAG  -  Infoavond lagere school 5A+5B+6A 

Do. 10/09/2020   : Infoavond lagere school 2A+2B 

Vr. 11/09/2020    : Geen bijzondere activiteiten 

   

 



  WELKOM OP ONZE SCHOOL !!! 

De start van dit 'bijzondere' nieuwe schooljaar is met een grote glimlach bij alle 

kinderen begonnen. 

We zijn gestart met 121 kleuters (vorig jaar 119) en 181 leerlingen in de lagere 

school (vorig jaar 187) 

Samen goed voor 302 fantastische kinderen. 

   

 

OPSTART SCHOOL 

We hebben ondertussen de eerste schooldagen achter de rug onder code "geel". We startten 

voor de eerste keer op met alle klassen in hun vertrouwde lokalen. Om alles vlot en veilig te laten 

verlopen, werden enkele afspraken gemaakt en maatregelen opgesteld. We begrijpen dat het 

nog wat wennen is voor zowel kinderen als ouders. We merken ook dat ouders het 

mondmaskerplicht op het schoolplein goed opvolgen. Daar zijn we blij om. We zouden het fijn 

vinden als iedereen aan de schoolpoort ook een mondmasker draagt.  

We evalueren de huidige werking op regelmatige basis. Heeft u vragen of suggesties? Laat het 

ons weten: info@denegensprong.be 

   

 

 

 

Volgende week staan nog enkele infoavonden op het programma: 

Ma 7/9: 1KB en 3de leerjaar 

Di 8/9: 2KA+2KB  en 4de leerjaar 

Woe 9/9: 5de en 6de leerjaar 
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Do 10/9: 2de leerjaar 

 

Enkele afspraken:  

 Iedereen draagt een mondmasker. 

 Per kind is slechts één ouder toegestaan. Bij gescheiden ouders gaan we 

ervan uit dat de ouder aanwezig is waar het kind die dag/week bij verblijft. 

Men kan onderling anders afspreken. Graag dan een seintje aan de leerkracht 

wie er aanwezig zal zijn. De ouder die niet aanwezig kan/zal zijn, kan op 

zijn/haar verzoek de informatie van de infoavond digitaal ontvangen. Je stuurt 

daarvoor een mailtje naar de leerkracht of info@denegensprong.be  

Kijk op Gimme bij het kanaal van de klas(sen) om de juiste starturen en andere 

afspraken m.b.t. de toegang te kennen. 

 

OPGELET ouders van 2KA+2KB 

Omdat de groep vrij groot is, gaan we de infoavond opsplitsen in verschillende groepjes. 

Alle ouders zijn in groepen verdeeld.  Om te weten in welke groep u zit, kijkt u best even op 

Gimme. 

19.00u groep 1 van juf Martine 

19.15u groep 1 van juf Anouchka en juf Katrien 

20.00u groep 2 van juf Martine 

20.15u groep 2 van juf Anouchka en juf Katrien  

 

  TURNT-SHIRT 

Al vele jaren turnen onze leerlingen in een wit t-shirt met het logo van de school als opdruk. 

Onze voorraad is bijna uitgeput en daarom hebben wij nieuwe t-shirts laten maken in een ander 

kleurtje deze keer. 

De witte t-shirts mogen nog gewoon gedragen worden uiteraard. Vanaf schooljaar 2022-

2023 zouden we graag iedereen in een blauw t-shirt zien.  

De kinderen van het eerste leerjaar (die nu voor het eerst dit t-shirt dragen) ontvangen al een blauw. 

Wanneer het huidige witte t-shirt te klein is of aan vervanging toe is, dan geef je een seintje aan 

turnjuf Marleen of je stuurt een mailtje naar school. We zorgen dan voor een nieuw t-shirt. 
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Een nieuw t-shirt kost € 8,- De turnjuf noteert wie er eentje ontvangt en dit wordt dan 

aangerekend op de schoolrekening. 

Een voorbeeldje  

 

MEDEDELINGEN 

1° SCHOOLBUS 

De schoolbustoeren zijn dit jaar als volgt : 

1ste toer : Leiheide - Mierdsedijk - Tulderheyde- Hulsel - Overlaar - Tilburgseweg 

2de toer : Stwg Baarle - Aarle- Stwg Weelde - Heesdijk 

Om uw kinderen op te geven voor de schoolbus stuurt u een sms of belt u naar de 

chauffeur/busbegeleidster 0491/742992 

Buskaarten en busabonnementen dienen vooraf aangekocht te worden op het 

kantoor vd school. 

 

2° ZWEMMEN 

Het zwemmen gaat door om de week.  De ene week 1-2-3 en de andere week 4-5-6 

op MAANDAG. Volgende week starten 1-2-3 LS met de zwemles. 

We zullen telkens op de nieuwsbrief vermelden wie er aan de beurt is. 

De kleuters van 3KA en 3KB gaan beide op dinsdag zwemen en dit in dezelfde 

week. Hun zwembeurt valt in dezelfde week dan de kinderen van 1-2-3 LS. 

We zullen dit ook op de nieuwsbrief vermelden. 

!!! leerlingen van het 1ste + 2de leerjaar moeten een badmuts dragen met voornaam 

in waterproof stift. (geen plastic muts) 

Er worden de nodige maatregelen getroffen om het zwemmen in veilige en gezonde 

omstandigheden te laten verlopen. 



 

3° DRANK/TUSSENDOORTJES 

Op onze school drinken alle kinderen ALLEEN maar melk of water. 

Tussendoortjes kunnen zijn : 

fruit, groenten, gedroogd fruit, knijpfruit, yoghurt, noten, rijstwafels, granenkoek, 

droge koek, cake zonder vulling, wafel.  

 

4° HUISWERK VOOR DE OUDERS 

Elk gezin ontvangt een bundeltje 'huiswerk voor de ouders' uitgezonderd de kleuters 

van juf Ann. Graag de gegevens op de fiches aanpassen indien nodig. 

Mogen wij iedereen vriendelijk vragen om de fiches aangepast of niet, zo snel 

mogelijk terug te bezorgen? 

   

 

 

  

2/09/2020                   infoavond 1e LS 

3/09/2020                   infoavond 3e KA+3KB 

7/09/2020                   infoavond 3e LS +1KB 

8/9/2020                     infoavond 2e KK + 4de LS 

9/9/2020                     infoavond  5de +6e LS 

10/09/2020                 infoavond 2de LS 

15/09/2020                 schoolvoorstelling muziekacademie 2+3LS 

21/09-25/09/2020       themaweek Verkeer 

24/09/2020                 1ste vergadering ouderraad 

27/09/2020                 1ste communie  

2/10/2020                   facultatieve vrije dag 

3/10/2020                   vormselviering  

7/10/2020                   voetbal 4X4 



8/10/2020                   schoolfotograaf 

14/10/2020                 pedagogische studiedag (kinderen vrijaf) 

16/10/2020                 Startdag kwartiermakers 

19/10/2019                 technotrailer op bezoek 5 +6LS 

20/10/2020                 technotrailer op bezoek 5 +6LS 

26/10/2020                 Studio globo en stadswandeling Antwerpen 6de LS 

27/10//2020                culturele voorstelling 5+6de leerjaar 

27/10/2020                 onthaalmoment nieuw kleuters 

29/10/2020                 kronkeldidoe 

29/10/2020                 beleefparcours WOI 5LS 

30/10/2020                 Rapport 1 LS 

2/11 - 6/11/2020         herfstvakantie 

11/11/2020                 wapenstilstand 

19/11/2020                 Sam de Robot  5LS 

20/11/2020                 grootouderfeest 

23/11-27/11/2020       1ste oudercontacten lagere school 

30/11-4/12/2020         1ste oudercontacten kleuterschool 

9/12/2020                   pedagogische studiedag (kinderen vrijaf) 

15/12/2020                 onthaalmoment nieuw kleuters 

21/12-03/01/2021       kerstvakantie 

22/01/2021                 Rapport 2 LS 

11/01/2021                 Bezoek Sint- Jorisgilde 1+2+3de LS 

15/01/2021                 sport- en spelnamiddag 

18/01 – 22/01/21        Themaweek Gezondheid 

28/01/2021                 onthaalmoment nieuwe kleuters 

04/02/2021                 auteur Jan van Coillie 6de LS 

04/02/2021                 2de  vergadering ouderraad 

05/02/2021                 Vriendjesdag - BMF-day 

15/02 -19/02/2021      carnavalvakantie 

23/02/2021                 auteur Kim Crabeel 4LS 

03/03/2021                 pedagogische studiedag   (kinderen vrijaf) 

11/03/2021                 auteur Reine de Pelseneer 2LS 

15/03/2021                 facultatieve vrije dag 

22/03/2021                 meester op de fiets 4e-5e leerjaar 



30/03/2021                 onthaalmoment nieuwe kleuters 

02/04/2021                 Rapport 3 LS 

5/4 - 16/4/2021           paasvakantie 

26/04-30/04/2021       2de oudercontacten lagere school 

3/05-7/05/2021           2de  oudercontacten kleuterschool 

10/05/2021                 sportdag kleuterschool 

11/05/2021                 sportdag Lilse Bergen lagere school 

11/05/2021                 onthaalmoment nieuwe kleuters 

13/05-14/05/2021       vrijaf (Hemelvaart) 

17/05-21/05/2021       Projectweek Olympische Spelen 

24/05/2021                 ( vrijaf) Pinksteren 

05/06/2021                 schoolfeest 

11/06/2021                 Sport- en spelnamiddag 

17/06/2021                 3de vergadering ouderraad + drink vrijwilligers 

21/06/2021                 start week zeeklassen 6LS 

28/06/2021                 onthaal nieuwe kleuters 

29/06/2021                 receptie zesdeklassers 

                                   Rapport 4 LS 

30/06/2021                 Laatste schooldag (halve dag)  

 

 

 

 
            


