
 

 

           NIEUWSBRIEF 12 - Schooljaar 2022-2023 

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

                                 JAARTHEMA :    

                                      

                  'Je bent wie je bent, met je eigen talent!' 

                                             

                                                           

DATUM  KS = kleuterschool LS = lagere school 

 ma. 28/11/2022   Oudercontacten 

  

 Zwemmen 2de + 3de 

leerjaar 

 

            

 di. 29/11/2022 
  Oudercontacten 

 Zwemmen 3KA+3KB 

Medisch contactmoment 

CLB voor leerjaar 1 + 

leerjaar 5  

 wo.30/11/2022 
 FRUITDAG 

  Oudercontacten 

  FRUITDAG 

               

 do. 01/12/2022 

DE SINT KOMT OP 

BEZOEK 

  Oudercontacten 

 

DE SINT KOMT OP 

BEZOEK 

Wieltjesdag 

  

 vr. 02/12/2022   Oudercontacten 

 

 Zwemmen 1ste leerjaar 

 LJ 5+6 bezoeken parlement 

    
 A + B Klassen turnen 

BUITEN 

    

 



 

DANK JE WEL AAN ALLE VOORLEESOUDERS, GROOTOUDERS,.....   

Het was supergezellig met jullie erbij!  

 

UITSTAP NAAR BRUSSEL 

Op vrijdag 2 december gaan de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar op 

uitstap naar Brussel, onze hoofdstad. 

Zij bezoeken het federaal parlement en enkele gekende plaatsen in de 

stad. 

BELANGRIJKE AFSPRAKEN : 

- aanwezig op school om 7.45u 

- eten, tussendoortjes, water voor een lange dag meebrengen 

- terug in Poppel +/- 19u 

- draag fijne,waterdichte wandelschoenen en warme kledij  

   

 



  GROOTOUDER/OUDERFEEST KLEUTERSCHOOL

 

 Het is feest vandaag in de kleuterschool. Alle kleuters en juffen hebben 

keihard geoefend en geknutseld voor deze bijzondere dag. 

Een dikke proficiat aan hen allemaal! Jullie hebben dat SUPERgoed 

gedaan!!! 

Een bijzonder dankwoord aan de ouderraad; dankzij jullie kan de school 

dit prachtige feest organiseren.  Proficiat aan het organiserende team en 

alle helpende handen die hen ondersteunen! Wat een topteam!!!  

 

OUDERCONTACTEN KLEUTERSCHOOL 

Deze week vinden de oudercontacten plaats voor de 

KLEUTERSCHOOL. Alle juffen bereiden ieder gesprek professioneel 

voor.  Zij rekenen op uw aanwezigheid.  

 

SPECIALE ACTIE BIKE 2 SCHOOL  

DOE MEE AAN DE SINTERKLAASCAMPAGNE 

Wist je dat je van 28 november tot en met 2 december extra beloond wordt 

als je met de fiets, te voet of step naar school komt? Klinkt dat als muziek 

in je oren? Lees dan snel verder! 

  

Met de sint in het land zijn de kortste dagen van het jaar aangebroken. 

Daarom organiseren we van 28 november tot 2 december de 

sinterklaascampagne met Bike2School. Trek je warmste kleren aan onder 

je fluohesje en laat je zeker niet tegenhouden door de koude en donkere 

winterdagen! Wie weet, brengt de Sint dan wel dubbele punten voor elke 

dag dat je deze week scant! 

  

Dit project werd gerealiseerd met financiële steun van EFRO Vlaanderen - GTI Kempen, Vlaanderen en de 

provincie Antwerpen.  



 

 

DE SINT BEZOEKT ONZE SCHOOL 

Op donderdag 1 december bezoekt de Sint onze school.  Hij verwelkomt alle 

kinderen per klas/leerjaar/groep in de sporthal.  Hier zal de Sint getrakteerd 

worden op liedjes, dansjes, tekeningen, gedichtjes,....  Alle kinderen 

ontvangen iets lekkers en een prachtig cadeau voor in de klas.  Na twee 

coronaedities mogen ouders opnieuw getuige zijn bij de aankomst van de 

Sint in de straat. (Vond) 

Als de kinderen naar binnen gaan, gaan alle ouders naar huis. Hartelijk dank 

aan de ouderraad voor de schitterende ondersteuning!  

   

 

CREATIEVE ENTHOUSIASTELINGEN GEZOCHT  

In voorgaande schooljaren organiseerden wij enkele ateliervoormiddagen voor 

de leerlingen van het 4de , 5de en 6de leerjaar. We zijn op zoek naar creatieve 

enthousiastelingen die een groepje leerlingen willen begeleiden om iets leuks te 

maken voor op de kerstmarkt.  

• Wanneer? woensdag, 14 december ‘22 

• Waar? op school of thuis 

• Wat? thema Kerstmis 

Als u ons hiermee wilt helpen, mag u via deze link 

https://forms.gle/5DLK6YGuKhibdZp88 inschrijven, graag voor vrijdag, 2 

december. Alvast bedankt! 

Bij vragen kan u steeds terecht bij zjee.debont@denegensprong.kobart.be of 

mieke.helsen@denegensprong.kobart.be 

   

 

https://forms.gle/5DLK6YGuKhibdZp88
mailto:zjee.debont@denegensprong.kobart.be
mailto:mieke.helsen@denegensprong.kobart.be


 

 

Beste ouders, grootouders, 

Het lijkt nog ver weg maar de voorbereidingen voor de kerstmarkt die op 

zaterdag 17 december om 16:00 van start gaat, is al in volle gang.  

Een kerstmarkt kan niet zonder helpers. Met andere woorden, wij zijn op zoek 

naar ouders, grootouders die in shifts van 2 uur achter een kraampje willen 

staan, waar de zelfgemaakte spullen van de kinderen worden verkocht. Ook 

zijn wij op zoek naar ouders/grootouders die willen helpen achter de bar. 

Ziet u dit zitten stuur dan een email naar ajmbouwens@gmail.com. Geef hierbij 

aan uw naam, in welke klas uw (klein)kind zit en waar u wilt helpen.  

Wilt u helpen bij een kraampje en heeft u een voorkeur voor de eerste of de 

tweede shift, geef dat dan ook even aan.  

Geen voorkeur kan uiteraard ook! Wij hopen op uw massale hulp!   

 

Het kerstmarktteam (Evelien, Sanne, Sandra, Britt, Annelien en Angela )  

 

EEN WARME OPROEP  

We zijn op zoek naar enthousiaste ouders om het dagelijks 

bestuur van de ouderraad te komen versterken.  Heb jij hier 

interesse in? Wil je graag weten wat dit juist inhoudt? Of gewoon 

eerst even kennismaken met het bestuur?  Je kandidaat stellen 

kan via ons mailadres: ouderraad@denegensprong.be of spreek 

iemand van het bestuur gerust even aan.  
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ACTIVITEITEN WERKING KERSTSTAL AARLE 

 

1) Zondag 18/12 kindernamiddag vanaf 14u met oa. Schminken en 

straattekenen.  Tevens is er die middag ook een taartverkoop voor het 

goede doel. Dit jaar is het goede doel : het schoolbusje van De 

Negensprong. 

2) Vrijdag 23/12 kerstparade met verlichte tractoren.  Kom zo veel mogelijk 

met de fiets.  Toch met de auto? Zorg dan dat je zeker om 18.00u in Aarle 

bent zodat de weg vrij is voor alle tractoren. 

3) Woensdag 28/12 komt de schaapsherder rond 13.30u naar de kerststal 

en vraagt hij hulp van de kinderen om zijn schaapjes naar de stal te 

begeleiden.  Daarna kan men genieten van heerlijk vers gebakken 

pannenkoeken. 

4) Kerstballenzoektocht van 16/12 tm 4/1. Je kan tijdens de openingsuren 

van de herberg (zie www.aarle.be) een routebeschrijving verkrijgen.  Met 

deze routebeschrijving kan je op zoek gaan naar kerstballen tijdens een 

wandeling van +/- 3 km.  Wie de kerstballen in de juiste volgorde heeft 

gevonden en de schiftingsvraag goed heeft, maakt kans op een prijs! 

Prijsuitreiking 4/1 om 19.00u.  OPGELET Geen toegang in de bossen na 

zonserondergang DUS de route is na 16.00u niet meer verkrijgbaar. Fluo 

dragen tijdens de wandeling moedigen wij aan.  

http://www.aarle.be/

