
 

 

        NIEUWSBRIEF 23 - Schooljaar 2020-2021 

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

                                       JAARTHEMA 

                            deze maand : dansen!  

                                        

 

Ma. 1503/2021   : Facultatieve verlofdag : VRIJE DAG VOOR IEDEREEN 

Di. 16/03/2021    : geen bijzondere activiteiten  

Wo. 17/03/2021  : FRUITDAG - Letterdag 3de KK : letter V 

Do. 18/03/2021   : geen bijzondere activiteiten 

Vr. 19/03/2021    : Vaderdag (St.Jozef)  

 

GEHEUGENSTEUNTJE - WIE IS WIE? 

Vergist u zich ook wel eens van naam - juf- klas ??? Een geheugensteuntje nodig??? 

U kunt altijd even checken op onze website: 

www.denegensprong.be  op INFO en op SAMENSTELLING SCHOOLTEAM. 

U krijgt dan alle foto's te zien van ons ganse team.  

   

 



  MAANDAG 15 MAART IS DE SCHOOL GESLOTEN. 

Het is dan een facultatieve verlofdag.  Iedereen heeft een vrije dag: leerlingen 

en leerkrachten.  

 

TE LAAT KOMEN IS NIET OKé! 

Te laat komen op school is niet fijn voor uw kind en het verstoort het 

schoolgebeuren. 

Om tijd te besparen 's morgens, hier enkele tips : 

- Sta tijdig op en wek uw kind tijdig zodat het rustig kan ontbijten en aankleden. 

Geef het goede voorbeeld. 

- Zorg dat de boekentas/zwemtas de avond van te voren al klaar staat met de 

drinkbus en een koek/fruitje 

- Smeer de boterhammen de avond van te voren en bewaar de brooddoos in de 

koelkast, zo moet u deze enkel nog maar in de tas doen. 

- Leg alle kleding en schoenen al klaar de avond van te voren, zo hoeft u daar 

's morgens geen tijd in te steken. 

- Zet alles voor het ontbijt al klaar de avond van te voren. 

- Komt u met de auto? Vertrek dan zeker op tijd want soms moet u wat verder 

van school parkeren en dus iets langer wandelen naar school. 

   

 

START LETTERWINKEL OPA BROM 3de KK 

De kleuters van juf Lotte en juf Mia starten vanaf 10 maart met "de letterwinkel 

van Opa Brom." 



Elke week komt er een nieuwe letter aan bod.  Deze letter wordt aangekondigd 

op de nieuwsbrief. 

De kleuters mogen dan telkens iets meebrengen dat met deze letter begint.  NU 

woensdag 17/3 is dat de letter V  

 

GEZOCHT: 

TOVERSTAF  

Na het carnvalfeest op school heeft een leerling van het 4de lj haar toverstaf niet 

meer teruggevonden. Hoewel overal gezocht werd deze toverstaf niet terug 

gevonden. Mogelijk heeft een ander kind dit mee naar huis genomen. Indien u 

dergelijke toverstaf heeft gevonden of gezien thuis, graag dan terugbezorgen op het 

secretariaat van de school. 

   

 

De gemeente Ravels organiseert samen met 

Gezinsbond en Child Focus een online vorming 

over online relaties en seksualiteit bij kinderen en jongeren. Meer info via 

onderstaande link: 

https://mcusercontent.com/8c065ff49190e384e16c147b3/files/d07e1ed5-533d-4626-

bef8-2f0ebb150775/Veilig_online.pdf 
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Safe the date! 

Schoolfeest 2021, zaterdag 5 juni. 

We maken er zoals gewoonlijk weer een fantastisch feest van voor onze kinderen. 

In welke vorm is nog een vraagteken, maar dat we iets gaan doen staat vast. 

We houden jullie op de hoogte. 

  

Groeten, 

De ouderraad 

 

   

 

 

  ACTIVITEIT KAJ POPPEL 

 

Op zondag 28/03/2021 organiseert de KAJ Poppel een dropping. 

Van 14.00u tot 17.00u aan het lokaal. 

 

!!! KAJ POPPEL  IS EEN JEUGDVERENIGING enkel  VOOR JONGENS VAN 6 TOT 12 JAAR !!! 

   

 

KAMPEN VOL CREATIVITEIT EN TECHNOLOGIE TIJDENS DE 

PAASVAKANTIE 

Vanuit de Kobart-scholen worden er kampen georganiseerd tijdens de 

paasvakantie. 

Klik op onderstaande link voor meer info en/of inschrijvingen. 

https://mcusercontent.com/8c065ff49190e384e16c147b3/files/4963f611-a412-4cf3-9ebe-

4429249961b8/Skillz_2021.pdf  
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