
 
 

                NIEUWSBRIEF 20 - 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. 06/02/2023                / 
6de lj bezoekt St.Clara College 

zwemmen 2de + 3de lj 

 di. 07/02/2023  zwemmen 3KA+3KB / 

 wo. 08/02/2023 
 FRUITDAG 

Opa Brom LETTER T 
FRUITDAG 

 do. 09/02/2023                /                          / 

 vr. 10/02/2023               / 
 

Zwemmen 1ste  lj 

   A + B Klassen turnen 

BINNEN 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TIJDELIJKE HULP GEZOCHT 

Wegens de tijdelijke afwezigheid van enkele personen zijn wij op zoek naar mensen om 

onderstaande taken in te vullen : 

 

Waar en Wat? 

1) In de eetzaal te Dorp 2 - op 9 en 10 febr. + 16 en 17 febr. van 12.00u tot 13.00u (samen 

met Marie) 

 

2) Brigadieren te Dorp 2 - op dinsdag en/of donderdag van 15.35u tot 15.45u  

 

Interesse?  Laat het ons weten aub.  U kunt bellen 014/65 56 57 of een mailtje sturen: 

secretariaat@denegensprong.kobart.be  

 
 

SCHOOLFUIF 🎉  
  

De ouderraad en het schoolbuscomité organiseren NU 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  . 

 

NU ZATERDAG IS HET ZOVER!!! 

 

 

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


VERSLAG LEERLINGENRAAD 

1° Nu mag men enkel op donderdag basketten.  Toekomstgericht is er de vraag of dit 

meer mag.  De voor- en nadelen moeten nog even besproken worden door de 

leerkrachten. 

 

2° Mag er nog een extra pyamadag komen?  In principe zijn er al verschillende dagen 

waarop de kinderen bepaalde kleding aan mogen doen.  bv. carnaval, Pyjamadag 

Bednet (vrijdag 10 maart)... Gaat het niet teveel worden?  De leerkrachten bekijken dit 

verder. 

 

3° Kunnen er meer stelten komen te Dorp 60? Jammer genoeg worden de stelten ook 

voor andere dingen gebruikt.  Hierdoor gaan ze sneller stuk.  Eventueel op een 

verlanglijstje zetten voor de Sint of de ouderraad? 

 

4° Enkele keren per jaar worden er ballen uitgedeeld per klas.  Helaas belanden er heel 

veel ballen op het dak of over de haag/muur.  We vragen aan juf Marleen of er nog eens 

nieuwe ballen uitgedeeld kunnen worden. 

 

5° Bij regen mochten de kinderen vroeger binnenspelen in het bouillionneke te Dorp 

60.  Hier zit nu een klas van het 6de leerjaar dus dat gaat niet meer.  We gaan nu 

uittesten of het lukt om de kinderen in 1 lege klas te laten.  Voorlopig wordt er hier dan 

enkel gelezen.  De verwarming wordt niet extra aan gezet, dus jassen aanhouden. 

 

6°Mag je een smoothie meebrengen op woensdag? Wij hebben geen controle over wat er 

thuis in deze smoothie gedaan wordt, dus wordt het niet toegestaan.  Leerlingen kunnen 

wel aan de leerkracht vragen om een gezonde smoothie te maken tijdens de 

gezondheidsweek of andere activiteit of thema. 

 

7°Leerlingen van Dorp  60 hebben interesse om een toneelstuk te spelen m.b.t. pesten. 

Hoe ze dit gaan doen, moet nog volledig uitgewerkt worden.  Ze zouden dit dan willen 

opvoeren voor de grootste kleuters eventueel. De betrokken leerling informeert verder 

naar het idee. 

 

8°Er is een voorstel om een voorleeswedstrijd te organiseren.  Dit moet eerst nog 

overlegd worden met de leerkrachten. 

 

9°Mag iemand meerdere keren verkozen worden voor de leerlingenraad? Ja, de meesten 

waren voorstander van de regel 'de meeste stemmen gelden'. 

 

GENOEG HELPERS - OP ZOEK NAAR SPONSORS 

 

Bedankt voor alle aanmeldingen qua helpers. We zijn heel erg blij om te kunnen meedelen dat 

we voldoende enthousiaste helpers hebben om er een succes van te  maken. 

Wel zijn we nog op zoek naar een paar sponsoren. Heeft u interesse om een bijdrage te 

leveren aan Kindercarnaval 2023? In ruil daarvoor nemen we je mee in de reclame uitingen 

(flyers) voor Carnaval. 

Wil je meer te weten komen over de mogelijkheden? Mail dan 

marly.vangestel@rondompodotherapeuten.nl 

 

mailto:marly.vangestel@rondompodotherapeuten.nl


SAMANA BAKT HEERLIJKE PANNEKOEKEN MET CARNAVAL 

 

Samana Poppel 

Carnaval: gezellig pannenkoeken komen eten in de gemeentezaal. 

Traditioneel werd er tot voor enkele jaren in Poppel “ carnaval” gezongen. Vrolijk of 

onherkenbaar verkleed gingen de kinderen overdag, jeugd en volwassenen ’s avonds langs de 

deuren “rommelpotterij“ zingen voor een centje. 

Overal in het dorp werden er tijdens die carnavalsdagen ook pannenkoeken en wafels 

gebakken. 

Wij willen die traditie weer een beetje levendig maken en nodigen iedereen van harte uit om 

op dinsdag 21 februari van 14.00u tot 17.00u in de gemeentezaal van Poppel een lekkere 

pannenkoek te komen eten. 

Voor onze leden is het gratis. Alle andere bezoekers betalen €5 voor 2 pannenkoeken + 

consumptie. 

En alle kinderen die deze namiddag in de gemeentezaal “rommelpotterij” komen zingen 

krijgen een gratis pannenkoek! 

Iedereen van harte uitgenodigd en welkom! 

 

 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 

 

 
Op  de campus van HT²O Turnhout organiseert men deze zomer creatieve en 

technologische kampen. 

Meer info via onderstaande link. 

https://mcusercontent.com/8c065ff49190e384e16c147b3/files/50f70c19-04b0-5fc3-7510-

275850d1e6fb/Turnhout_Flyer_Skillz_2023.pdf 
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