
 

 

              NIEUWSBRIEF 24 - 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. 2203/2021   : Zwemmen voor 1+2+3 - Meester op de fiets voor 4de + 5de lj 

Di. 23/03/2021    : Zwemmen voor 3KK – 

                            Binnen turnen voor A-klassen + BUITEN turnen voor B-klassen  

Wo. 24/03/2021  : FRUITDAG - Letterdag 3de KK : letter K 

Do. 25/03/2021   : geen bijzondere activiteiten 

Vr. 26/03/2021    : geen bijzondere activiteiten  

 



MEESTER OP DE FIETS 

Op maandag hebben de leerlingen van 4de + 5de leerjaar 

fietsvaardigheidstraining op school. Al deze leerlingen brengen die dag hun 

fiets mee naar school.  

 

BUITEN OF BINNEN SPORTEN ? 

Op dinsdag gaan de A-klassen van de lagere school binnen sporten en de B-

klassen van de lagere school buiten. Zorg voor aangepaste kleding en 

schoenen want de turnpantoffels mogen niet mee buiten.  

 

EEN KORT VERSLAGJE VAN DE VERGADERING 

Vraag : Tablets voor elk kind in de klas? 

Is erg duur dus niet echt haalbaar. In de toekomst komen er extra laptops voor 5+6 

en zeker ook 

nog extra tablets.  

Vraag : Kleine speelgoedjes toelaten? 

Als de speelgoedjes in je jaszak passen, mag ieder kind 1 speelgoedje meenemen 

op de speelplaats. Je bent er wel zelf verantwoordelijk voor.  Als blijkt dat er toch te 

veel ruzies van komen, zullen de leerkrachten dit opnieuw bespreken. 

Vraag : Chocolade op een cakeje of koek? 



Nee dat mag niet.  Ook niet 'een kleine beetje'. De regels zijn voor iedereen 

hetzelfde. (controle door lkr.) Je mag wel chocopasta op je brood doen. 

De school/ouderraad zal af en toe de kinderen wel eens verrassen met iets lekkers.  

Zo krijgt iedereen hetzelfde en is het leuk en lekker voor iedereen. 

Vraag : Opdrachtjes doen rond gezondheid? 

Naar aanleiding van ons jaarthema heeft juf Greet W. een zakje gemaakt met 

bewegingsopdrachten.  

Regelmatig worden daar opdrachtjes uit getrokken.  Omdat de kinderen dit zo leuk 

vinden, worden deze opdrachten nu ook gebruikt door andere klassen. 

Vraag : Jongens-meisjes wedstrijden te Dorp 60? 

Leuk idee. Het roept wel wat praktische vragen op. Iedereen gaat hier een beetje 

over nadenken zodat er volgende keer voorstellen kunnen komen eventueel. Bij mooi 

weer mag het voetbalveldje tegenover de school gebruikt worden of het pleintje in 

het Paardenwiel.  Altijd onder begeleiding van een leerkracht. 

Vraag : Mag een dekentje in de klas? 

Ja.  Zeker nu we meer verluchten en het buiten nog koud is. Let wel! Het mag niet 

voor afleiding zorgen. Je mag het niet mee buiten nemen.  Ieder heeft zijn eigen 

dekentje. Elke vrijdag moet het mee naar huis om te wassen. 

Vraag : Reünie organiseren voor de afstuderende kinderen? 

Dat gebeurt nu ook al maar dat doen de kinderen zelf.  Probleem dat opgemerkt 

werd is dat dan niet alle kinderen terug worden uitgenodigd.  Als de school dit doet, 

is dat probleem weg.  Meester Guy gaat dit met de ouderraad bespreken. 

Vraag : Zelf boeken bij de bib gaan halen? 

Meester Guy gaat dit navragen bij de gemeente want dit is een beetje moeilijk nu in 

de coronatijd. 

Vraag : Elke dag je step mee mogen brengen? 

Nee, dat mag niet.  Het is niet veilig en de speelplaats is daarvoor te klein. 

Vraag : Ballen van het dak? 

Meester Guy gaat vragen aan de gemeente of ze elke vakantie komen om de ballen 

van het dak te halen.  

 



DECIBELMETER IN DE EETZAAL 

De leerlingen van 1+2+3 eten elke middag hun boterhammetjes op in de 

eetzaal. 

Iedereen heeft een vaste plaats en de kinderen zitten uiteraard per klas.  

Voor het eten mogen ze praten.  Tijdens het eten vragen we om stilte zodat 

iedereen rustig kan eten.  

Na het eten mogen ze weer praten. De eerste 5 minuten gaat dit redelijk rustig 

maar dan gaat iedereen steeds luider en luider praten. 

Voor sommige kinderen is dit echt te luid.  Daarom hebben we sinds deze week 

een decibelmeter in de eetzaal.  Zo kunnen de kinderen zien of ze te hard 

praten of niet.  We hebben er ook iets leuks aan verbonden: als ze rustig 

genoeg praten (niet in het geel/rood) verdienen ze met z'n allen een groene 

duim.  Als ze per maand 10 groene duimen halen, verdienen ze een surprise. 

Op deze manier willen wij de kinderen op een positieve manier aanmoedigen 

om rustig te praten. 

   

 

MONDMASKERS DORP 60 

 

Omdat de besmettingen momenteel ook meer kinderen treft dan voorheen, heeft de 

overheid na overleg met virologen en de verschillende partners uit het onderwijsveld 

besloten om een mondmaskerplicht in te voeren voor leerlingen van het 5de en 

6de leerjaar. 



Omdat de kinderen van het 4de lj op dezelfde locatie school lopen als de kinderen 

van het 5de en 6de leerjaar willen we als school ook de kinderen van het 4de lj 

verzoeken om een mondmasker te dragen. Deze maatregel geldt voorlopig tot aan 

de paasvakantie. 

 

Deze maatregel is nodig om:  

 het voor leerlingen en personeel zo veilig mogelijk te houden. 

 de basisscholen te kunnen openhouden 

 besmettingen van gezin naar gezin zoveel mogelijk te beperken. 

Uiteraard blijven we op school de andere bestaande en noodzakelijke 

hygiënemaatregelen toepassen.  

 Regelmatig handen wassen of ontsmetten. 

 Eten in de klasbubbel. 

 Lokalen steeds goed verluchten 

 Dagelijks reinigen van de klaslokalen en meubilair. 

De ouders werden via Gimme reeds geïnformeerd betreffende deze bijkomende 

maatregel. We beseffen dat het van de kinderen ook een inspanning vraagt om de 

mondmaskers te dragen en dat het in het begin wennen zal zijn. Daarom zullen we 

ook tussen de lessen door even pauzeren en een momentje voorzien waarop de 

kinderen buiten even hun mondmasker kunnen afzetten op een veilige afstand van 

elkaar. Uiteraard kunnen ze ook bij het eten en drinken hun mondmasker afzetten. 

Indien u nog vragen hebt i.v.m. deze maatregel, kan u steeds contact opnemen met 

de directie via info@denegensprong.be of via 014655657.  

 

 

 

 

 

 

http://mailto:info@denegensprong.be/


 

                                       Zusterlijk Delen 

 

Traditiegetrouw wordt er in Poppel ieder jaar gespaard t.v.v. Broederlijk Delen. 

Dit jaar is de actie ‘Tot iedereen mee is’.  

We delen op onze school ook zusterlijk en dat doen we t.v.v. de kinderen in India via 

Marie José de Mulder.  

  

Naar jaarlijkse gewoonte draagt onze school haar steentje bij o.a. door  dit jaar een 

coronaveilige sponsortocht te organiseren. 

Deze gaat uiteraard enkel door voor de kinderen van de lagere school op vr. 2 april 

2021. 

  

De kinderen kunnen zich laten sponsoren voor elke km die ze wandelen. 

Normaal gesproken zouden de kinderen hiervoor langs kunnen gaan bij familie, 

vrienden, buren,…  Maar gezien de huidige omstandigheden (corona) willen wij de 

kinderen absoluut niet aanmoedigen om dit te doen.  Daarom hebben we een andere 

werkwijze bedacht. 

  

Uw kind kan zich uiteraard nog steeds laten sponsoren. Ieder kind ontvangt een 

brief.  Bij deze brief voegen wij enkele strookjes.  Deze strookjes kunnen in de 

brievenbus gestopt worden bij de eventuele sponsors.  Op de strookjes staan de 

gegevens waarop de eventuele sponsors een bedrag kunnen storten. Zo kan alles in 

principe toch gewoon doorgaan.  

  

De leerlingen van het 1ste + 2de leerjaar wandelen 5 km. 

De leerlingen van het 3de + 4de leerjaar wandelen 8 km. 

De leerlingen van het 5de + 6de leerjaar wandelen 10 km. 

 

  

Hartelijk dank voor uw begrip, steun en medewerking!  

 



 

PROJECT "GRATIS" 6DE LJ STEUNT GOEDE DOEL 

Het 6de lj werkt deze weken rond hun project "Gratis". Ze staan stil bij o.m. 

vrijwilligerswerk en zich belangeloos inzetten voor het goede doel. Dat willen ze ook 

in de praktijk omzetten. Ze bieden koekjesmixpotten te koop aan. Maar voor ze die 

kunnen maken, moeten ze heel wat dingen berekenen en afspreken: recepten 

omzetten, inkoopprijzen vergelijken en omzetten, bestelbonnen maken, goede 

doelen bespreken en eentje kiezen, enz... Bedoeling uiteraard is om winst te maken 

voor het goede doel. Die winst schenkt men aan het onderzoek naar NKH (non-

ketotische hyperglycinemie), een stofwisselingsziekte en dat doen ze in 

samenwerking met team Vic.  

 

 

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 !!! 

   

 

 

Interesse in typles? 

De leerlingen van 3+4+5 ontvingen een formulier met meer info over typles via Dactyplus vzw.  

https://www.facebook.com/joke.zorgmama/

