
 
 

                 NIEUWSBRIEF 19 - 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. 30/01/2023 
FACULTATIEVE DAG =  

vrije dag voor iedereen 

FACULTATIEVE DAG = 

vrije dag voor iedereen 

 di. 31/01/2023               / / 

 wo. 01/02/2023 
 FRUITDAG 

Opa Brom LETTER S 

FRUITDAG 

Catechese 1 voor de 

vormelingen 

 do. 02/02/2023                / 

Wieltjesdag 

Auteurslezing 2de lj op school 

Auteurslezing 6de lj in de 

Wouwer 

Ouderavond 1ste 

communicanten 

 vr. 03/02/2023               / 
 

Zwemmen 4de  lj 

   A + B Klassen turnen 

BINNEN 

  

 
 

 

 



2DE RAPPORT LAGERE SCHOOL  

Alle kinderen van de lagere school krijgen vandaag hun 2de rapport mee naar huis. Dit 

rapport geeft een overzicht van de toetsresultaten van november-januari en ook een 

beoordeling van de leergebieden muzische vorming, sociale vaardigheden, werk- en 

leerhouding en bewegingsopvoeding. Hopelijk mag iedereen een mooi rapport ontvangen. 

Belangrijk is om niet met anderen te vergelijken, maar met je eigen mogelijkheden en 

resultaten uit vorig(e) rapport(en) 

 

MAANDAG 30 JANUARI = VRIJE DAG   

Alle kinderen en personeel genieten maandag van een vrije dag. Zowel de school als voor- en 

naschoolse opvang is die dag dus gesloten.  

 

BELANGRIJK NIEUWS OVER ONZE SCHOOLBUS 
Fijn om te zien dat er zoveel kinderen met plezier met de schoolbus meerijden! 

Dit betekent wel dat de schoolbus met 2 busrondes tegenwoordig geregeld over de maximale 

bezettingscapaciteit gaat.  Om kinderen/ouders niet teleur te hoeven stellen en alles veilig te 

laten verlopen, hebben we na overleg het besluit genomen om VANAF 22 JANUARI, 3 

busrondes te gaan rijden. 

Gedurende ongeveer 4 weken zullen we wekelijks evalueren hoe dit verloopt. 

Om het haalbaar te maken, hebben we moeten schuiven met de routes en de tijden.  Het is 

dus mogelijk dat uw kind(eren) vanaf 22 januari later of vroeger opgehaald/gebracht 

word(en).  ALLE kinderen die elke dag met de bus rijden, ontvingen een brief met 

BOVENAAN op deze brief de nieuwe richttijd wanneer ze opgehaald worden.   

 

Om ervoor te zorgen dat de bus op tijd op school aankomt, verwachten wij dat uw 

kind(eren) tijdig klaar staan. 

DE KINDEREN WACHTEN OP DE BUS, DE BUS NIET OP DE KINDEREN! 

 

Wij hopen op jullie begrip en dat we nog meerdere kinderen van dienst kunnen zijn. 

 

Het schoolbuscomité 

 

 
De komende week zullen de kinderen elke dag een beetje ondergedompeld worden in de 

poëzie-wereld.  

Ze horen gedichten, ze leren gedichtjes, leren wat meer over dichters,.... 

 



   DANK JE WEL TANDARTS! 

Verschillende klasjes brachten tijdens de gezondheidsweek een bezoekje aan de 

tandarts.  Het was superleuk! 

Dank je wel aan alle lieve mensen bij de tandarts! 

 
 

SCHOOLFUIF 🎉  
  

De ouderraad en het schoolbuscomité organiseren op zaterdag 4 februari een schoolfuif van 

16-18 uur in de gemeentezaal van Poppel voor de kleuters uit de derde kleuterklas en alle 

kinderen van de lagere school van de Negensprong. De kosten bedragen 5 euro per kind, dit is 

inclusief drinken en een zakje chips. Vanaf 15.45u gaat de zaal open en kan u uw kind(eren) 

brengen. Er zal voldoende toezicht en animatie zijn, het is dan ook niet de bedoeling dat de 

ouders blijven. Om 18u kunnen de kinderen weer opgehaald worden. We willen u vriendelijk 

verzoeken deze tijd te respecteren vanwege de voorbereidingen voor het schoolbusbal die 

avond! Hiervoor zijn alle ouders vanaf 21u van harte welkom! We hopen er een mooi feest 

van te maken! De gehele winst van de schoolfuif en het schoolbusbal gaat naar het 

schoolbuscomité en de ouderraad. De opbrengst zal gebruikt worden om het gebruik van de 

schoolbus, allerlei activiteiten op school (sinterklaas, carnaval, Pasen etc) en aanschaf van o.a. 

spelmateriaal voor op school/ het schoolplein te bekostigen. 

Voor vragen of opmerkingen kan u een bericht sturen naar ouderraad@denegensprong.be   

  

Om een idee te krijgen hoeveel kindjes we kunnen verwachten, willen we u vragen om uw 

kind(eren) in te schrijven via: 

https://forms.office.com/e/cQ32CcGic0  . 

 

NOTEER IN JE AGENDA: SCHOOLBUSBAL 4 FEBRUARI 2023 

 

 

BUURTCOMITE AARLE SCHENKT 1000€ AAN 

SCHOOLBUSCOMITE 

Het buurtcomité Aarle schenkt 1000€ aan het schoolbuscomité. Het buurcomité zamelde 

het bedrag in tijdens de kindernamiddag bij de kerststal o.m. verkoop taart en gebak. 

Een welgemeende dankjewel ... en oh ja ... de taarten en gebak waren overigens zeer 

lekker!  

 
 

 

mailto:ouderraad@denegensprong.be
https://forms.office.com/e/cQ32CcGic0


OPROEPJE 

We zijn zo blij dat we dit jaar weer een heuse carnaval + carnavalsstoet mogen organiseren na 

een aantal jaren. We willen er een groot succes van maken, echter kan dat niet zonder hulp 

van u als ouder. Wie wil het gezellige carnavalsteam dit jaar komen ondersteunen en met ons 

meefeesten? 

We zoeken helpers voor: 

Donderdag 16-2: 3 sterke of creatieve mannen/vrouwen die de refter willen versieren en de 

spelletjes opzetten. 

Vrijdag 17-2: helpers voor zowel de voormiddag/ namiddag als de hele dag. 

  

Wil jij ons helpen er een succes van te maken? Mail dan naar 

marly.vangestel@rondompodotherapeuten.nl. 

 
Aan alle kinderen van de lagere school : denken jullie ook al eens na over het maken/versieren/bedenken 

van iets origineels om in de stoet mee te nemen als extraatje bij je klas.  Een kar, een trapauto, een 

kruiwagen, een trekkar,....   Het zal zeker een meerwaarde zijn voor de stoet! 

 

 ACTIVITEITEN TIJDENS DE KROKUSVAKANTIE 

 
Tijdens de krokusvakantie organiseert de jeugddienst naar jaarlijkse gewoonte weer een aantal 
activiteiten voor de kinderen en jongeren (3-14 jaar) uit onze gemeente. Om zoveel mogelijk 
kinderen en ouders hiervan op de hoogte te brengen kunnen jullie op onderstaande link de brochure 
vinden.  

https://mcusercontent.com/8c065ff49190e384e16c147b3/files/36d39252-11c9-0d48-fb8a-

36917ca2d0ae/Brochure_krokusvakantie_2023.pdf 

 

VRIENDJESDAG VOOR JONGENS EN MEISJES 

Op zondag 29 januari 2023 is het weer tijd voor de jaarlijkse vriendjes- dag,Dit houdt in 

dat alle leden van de Heidebiekens elk een vriendinnetje mogen meenemen.   Maar voor 

dit jaar hebben wij besloten het iets anders aan te pakken, zoals u weet is er niks meer 

voor jongetjes van 6 - 12 jaar in Poppel wat vergelijkbaar is met de Heidebiekens. 

Daarom zijn de jongens tussen 6 - 12 jaar dit jaar ook welkom op onze vriendjesdag. 

Voor hun is er helaas nog niet de gelegenheid om zich in te schrijven na deze 

activiteit.  Van 14u tot 17u bij de jeugdlokalen aan de Krommendijk. 
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