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Ma. 09/05/2022 : ZWEMMEN voor 5de + 6de lj - start Projectweek KLEUREN - Vandaag ROOD 

Di. 10/05/2022 :  Vandaag GEEL 

Wo.11/05/2022 : FRUITDAG -  Opa Brom letter A -Vandaag BLAUW 

Do. 12/05/2022 : Vandaag GROEN 

Vr. 13/05/2022 :  ZWEMMEN voor 4de lj  - Vandaag KLEURRIJK                

 

 

PROJECT KLEUREN 

Maandag start op onze school het project KLEUREN.  Elke dag is er een "kleur van de 

dag".  We zouden het geweldig vinden als iedereen dan iets  kan dragen in deze kleur. (één 

kledingstuk of volledige outfit is uiteraard een vrije keuze)  De kleur van de dag ziet u bovenaan 

in de agenda. 



Tijdens de projectweek start de schooldag steeds met een toneeltje en/of lied.  In alle klassen 

zal KLEUREN als rode draad doorheen vele activiteiten en/of lessen lopen. Op deze manier 

zetten we ook ons jaarthema "Ik en wij, samen wij" nog eens in de verf.  Aan het einde van de 

week sluiten we de week uiteraard kleurrijk af.  

 

 

 KLEDINGINZAMELING  

Op zaterdag 7 mei, tussen 9u en 14u, kan je de kleding afzetten op de lagere school te 

Poppel. 

Je kan binnenrijden via de ingang aan de Kabienstraat en weer uitrijden via het Dorp. 

 

Het doel van textielrecycling is hergebruik. Op deze manier verkleinen we de afvalberg. Al de 

kleding wordt gesorteerd in verschillende soorten. Al de herbruikbare kleding wordt 

klaargemaakt voor export naar hulpbehoevende landen. Ook niet-herbruikbare kleding wordt 

verwerkt naar bvb poetslappen of gemalen voor recyclage. 

 

DE OPBRENGST GAAT NAAR NIEUWE SPEELTOESTELLEN VOOR DE SCHOOL 

 

Verzamelen maar, zodat we er ook dit jaar weer een groot succes van kunnen maken! 

 

Groeten,  

De ouderraad  

 

 

BUITEN SPORTEN 

De A-klassen sporten deze week binnen en de B-klassen sporten buiten  Zorg voor 

aangepast kledij aub! 

Dit is enkel voor de lagere school.  

 



 

SCHOOLREKENING ONDERWEG 

Vandaag worden de schoolrekeningen voor de maand maart en april digitaal of op papier 

verzonden. Wij rekenen op een correcte betaling.  

 

SCHOOLFEEST OP 11 JUNI 

Op zaterdag 11 juni is het SCHOOLFEEST !!! Het schoolfeest zal doorgaan in de 

Krommendijk aan de jeugdlokalen.  

Het zal een schoolfeest worden met optredens van alle kinderen.  Na de optredens 

kunnen ouders en kinderen, familie en vrienden, genieten van een drankje en een 

hapje.  Voor de kinderen worden er ook spelletjes voorzien. 

Om dit schitterende feest vlot te laten verlopen, heeft de ouderraad VEEEEEEEEEL 

helpende handen nodig.  Interesse? Stuur een mailtje naar ouderraad@denegensprong.be   

   

 

 

Alle oudste kleuters ontvangen een vakantiefolder van 't Warreltje in verband met de 

zomervakantie. 

         

 

MASSA-ACTIVITEIT VAN ALLE VERENIGINGEN 

Superleuke activiteit voor alle kinderen van de LAGERE SCHOOL. Meer info zie 

onderstaande link: 

https://mcusercontent.com/8c065ff49190e384e16c147b3/files/5885a8d2-5b68-7dda-1b95-

12a3d7de9350/Flyer_massa_activiteit.pdf                           
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