
 

 

      NIEUWSBRIEF 13 - 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. 05/12/2022                    / 
  

      Zwemmen 5de + 6de lj    

 di. 06/12/2022                    /  
Kronkeldidoe voor het 1st lj 

  

 wo.07/11/2022 
 FRUITDAG 

   

  FRUITDAG 

               

 do. 08/12/2022                   / 
 

                          / 

 vr. 09/12/2022                  / 
 

        Zwemmen 4de lj 

    
 A + B Klassen turnen 

BINNEN 

   

 



SINT OP SCHOOL  

Het was de voorbije week opnieuw feest met de komst van de Sint en zijn 

Pieten. De Sint kwam op een behoorlijk spectaculaire manier toe op onze 

school. Het paard van de Sint was ziek en daarom werd een verreiker een 

leuk alternatief voor paard en kar. 

Er waren ook dit jaar geen stoute kinderen op onze school, wist de Sint te 

vertellen. Er werd gezongen, gemusiceerd, toneel gespeeld, gerapt, 

gedanst, ... voor de Sint. Voor de kleinsten was er een vandaag een heus 

pietenparcours gemaakt in de sportzaal.  Alle kinderen kregen nog wat 

lekkers mee naar huis. 

Een bijzonder dankwoord aan de ouderraad; dankzij hun ondersteuning 

kan dit prachtige feest georganiseerd worden.  Tevens een dikke proficiat 

aan het organiserende team van de ouderraad! Super gedaan !  

 

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 ten laatste op 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 ) 

  

 

TWEEDEHANDSMARKT???? 

 

 

 

)We zijn op zoek naar ouders voor een nieuwe werkgroep om een 

tweedehands markt te organiseren. 

Lijkt je dat leuk en wil je je inzetten voor de school? Laat dit dan weten via 

ouderraad@denegensprong.be, of spreek 1 van de bestuursleden aan. 

mailto:ajmbouwens@gmail.com
mailto:ouderraad@denegensprong.be


  

  

 

KALENDER 

   

6 december Uitstap 1ste lj Kronkeldidoe 

12 december   6de lj naar CLB te Turnhout 

15 december 6de lj bezoekt school te Turnhout 

17 december   Kerstmarkt vanaf 16u 

19 december  Onthaal nieuwe kleuters  

21 december Kerstviering in de kerk voor de lagere school  9u (ouders welkom) 

24 december  Start kerstvakantie t/m 8-1  

13 januari Start Verkoopactie Valentijn 

23 januari  Start themaweek: Gezond op de Negensprong  

23 januari  Onthaal nieuwe kleuters  

27 januari  2e Rapport lagere school  

30 januari  Facultatieve verlofdag  

4 februari Schoolfuif 

18 februari  Start krokusvakantie t/m 26-02  

28 februari  Vergadering 2: schoolraad  

9 maart  Culturele voorstelling kleuters in de Wouwer  

15 maart  Pedagogische studiedag  

17 maart  Uitstap 4e LS: Technopolis en Speelgoedmuseum  

30 maart  Onthaal nieuwe kleuters  

31 maart  Paashaas op bezoek  

1 april  Start paasvakantie t/m 16-4  

20 april  Uitstap 2e LS: Megaspelenpaleis (onder voorbehoud)  

21 april  3e Rapport lagere school  

27 april  Culturele voorstelling 3e LS in de Wouwer  

28 april  Pedagogische studiedag  

1 mei  Dag van de Arbeid = vrije dag  

6 mei  Playbackshow / Poppel got talent (onder voorbehoud)  

12 mei  Uitstap 3e KS: nog te bepalen  

14 mei  1ste Communie  

15 mei  Onthaal nieuwe kleuters  

18 mei  OLV Hemelvaart = vrije dag  

19 mei  Brugdag = vrije dag  

20 mei  Vormsel  

26 mei  Sportdag lagere school: Tongelreep  

29 mei Vrije dag – 2de pinksterdag 

3 juni  Schoolfeest  

13 juni   Vergadering 3: schoolraad  

16 juni  Schoolreisje 1e +2e KS  

19 juni  6LS: vertrek op zeeklassen (t/m 23-6)  

22 juni  3e algemene vergadering ouderraad (alle ouders welkom)  

23 juni  Helpersdrink  

26 juni  Schoolreisje 1e +2e +3e LS  

27 juni  Schoolreisje 4e +5e LS  

29 juni  4e Rapport lagere school  + proclamatie laatstejaars 

1 juli  Start Zomervakantie t/m 31-08  

    



 

UITNODIGING STARTMOMENT HERBESTEMMING KERK 

POPPEL 

Wij ontvingen onderstaand verzoek : 

 

Gelieve deze informatie ook te verspreiden via het digitale platform van de 

school. (klik op onderstaande link om te informatie te lezen) 

  

https://www.ravels.be/startmoment-herbestemming-sint-valentinuskerk-poppel 

 

 

REMINDER ID KIDS  

 

 Ga je op reis? Controleer je identiteitsdocumenten. 

Vermijd dure spoedprocedures en vraag tijdig de nodige reisdocumenten 

aan voor jezelf en je kinderen!  

• Belgen die als volwassene binnen Europa reizen, hebben een geldige 

identiteitskaart nodig. Deze moet vaak nog enkele maanden geldig zijn 

na thuiskomst. De aanvraagprocedure duurt 3 à 4 weken. 

• Belgische kinderen jonger dan 12 jaar die binnen Europa reizen, hebben 

een geldige kids-id nodig. De aanvraagprocedure duurt 3 à 4 weken. 

• Voor heel wat landen volstaat een identiteitskaart niet, maar heb je een 

internationaal paspoort nodig om er naartoe te reizen. De 

aanvraagprocedure duurt ongeveer 10 werkdagen. 

LET OP: ook om naar het Verenigd Koninkrijk te reizen heb je een paspoort 

nodig!  

• Om naar bepaalde landen te reizen heb je een visum nodig. Voor meer 

info: www.diplomatie.be of contacteer de ambassade van het land waar 

je naartoe reist. 

Onze diensten werken uitsluitend op afspraak. Maak tijdig een afspraak 

via www.ravels.be (of 014 65 67 04).  

mailto:www.ravels.be/startmoment-herbestemming-sint-valentinuskerk-poppel


 

 

INTERESSANTE INFO  

Webinar over online privacy van kinderen en jongeren  

Tijdens een webinar op 8 december ‘To tag or not to tag’ van Veilig Online gaan 

experten dieper in op de rol van sociale media en krijgen ouders tips om de 

leefwereld van hun kind beter te verstaan. Meer info via de site  

 

EEN HELE DIKKE DUIM !!! 

Het opruimen van het grootouderfeest verliep erg vlot.  Dit mede dankzij 

de VELE helpers!!! Een hele dikke duim voor iedereen die mee heeft 

geholpen tijdens dit opruimen.  Dank je wel allemaal!!!  

 

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.  

https://www.goedgezind.be/dossiers/webinars/webinar-to-tag-or-not-to-tag-jongeren-en-privacy/?utm_source=Klasse+-+Nieuwsbrieven&utm_campaign=ad1c0b1208-Klasse_Schooldirect_2022_11_29&utm_medium=email&utm_term=0_b661ff641f-ad1c0b1208-418687185
http://www.aarle.be/

