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AGENDA   

 
 Zaterdag 26/05 Dankviering in de kerk van Poppel om 19.00u voor alle Eerste Communicanten, Vormelingen en hun familie. Welkom ! 
 

 Ma. 28/05/2018 : Zwemmen voor het 1ste, 2de en 3de leerjaar! Zwemtas niet vergeten!  

 Di. 29/05/2018 : 3KA gaat zwemmen – LS de A-klassen sporten buiten - leerlingenraad 
 Woe. 30/05/2018 : FRUITDAG : De school zorgt voor fruit  - 3KA+3KB Opa Brom letter F -  Leescircuit 11.15 u !!! 
      Vergadering kernteam 
  Do. 31/05/2018 : Generale repetitie schoolfeest 
 Vr. 01/06/2018 : Geen bijzondere activiteiten 
 

HET STAAT TOCH OP UW KALENDER???  
Op zondag 3 juni is het schoolfeest ! Iedereen, groot en klein, is in volle voorbereiding.  Er wordt geoefend met dansen 
 (want alle kinderen treden op) , er wordt geknutseld, kortom een aangename spanning is te voelen in De Negensprong.   
U komt toch ook kijken? Deze datum staat toch op uw kalender ? Iedereen is van harte welkom : ouders, grootouders,  
familie en vrienden.  We maken er samen één groot feest van ! Alle kinderen kijken er naar uit. 
 
Na de optredens opent de Vlaamse kermis met leuke spelletjes en kunt u heerlijk genieten van een hapje en een drankje. 
Het leerkrachtenteam staat in voor de invulling en organisatie van de optredens. 
 
Maar… al het andere van organisatie is volledig in handen van de ouderraad: de spelletjes, de bar, de aankleding, het koffiehuis,… 
Om het schoolfeest organisatorisch rond te krijgen is de ouderraad steeds op zoek naar helpers.  
Er wordt gewerkt in shiften zodat iedereen toch ook kan genieten van het feest. 
Aanmelden kan bij één van de bestuursleden of via ouderraad@denegensprong.be  
 

VERVANGINGEN LEERKRACHTEN   
Woensdag vergadert het kernteam leerkrachten voor de laatste keer dit schooljaar. Dat betekent dat er enkele leerkrachten niet in  
de klassen aanwezig zijn. We zullen trachten om vervangers te zoeken voor  deze leerkrachten: juf Ann, Martine, Dorien, Mieke D,  
Mieke H, Tinne en meester Dieter.  

 

KINDERSTAGE IN DE BIBLIOTHEEK  
Ben jij minstens 10 jaar en wil je wel eens proeven van het bibliotheekleven? Stel je dan kandidaat voor de kinderstages! 
Tijdens de zomervakantie worden twee stages georganiseerd:   
* dinsdag 3 juli en * woensdag 22 augustus     telkens van 13.30u tot 16u 
Men loot de twee winnaars op maandag 25 juni. Hij of zij mag samen met een vriend of vriendin een middag meedraaien in onze bib. 
Je kan inschrijven voor één of voor beide data, in de bib, via info@bibravels.be of 014/652156. 

 

WEGENWERKEN N12  

Vanaf 7 juni start het Agentschap Wegen en Verkeer met werken aan de N12 in Weelde en Poppel. 
(Steenweg Weelde – Prinsenlaan- kruispunt Weeldestraat/Koning Albertstraat) 
Het wegdek zal vernieuwd worden en het kruispunt wordt veiliger ingericht.  
 
Om de hinder te beperken worden de werken uitgevoerd in 3 fasen : 
- fase 1 : kruispunt Weeldestraat/Koning Albertstraat van donderdag 7 juni tot zondag 1 juli 2018 
- fase 2 : asfaltering Noord-Heikant tot Steenweg Weelde/Vond vanaf vrijdag 22 juni 20.00u t.e.m. zondag 24 juni 18.00u 
- fase 3 : asfaltering Gemeentelaan/Moleneinde tot Noord-Heikant vanaf vrijdag 29 juni 20.00u t.e.m. zondag 1 juli 18.00u 
 
Fase 2 + 3 worden uitgevoerd tijdens 2 weekends.  Gedurende deze weekends wordt de N12 VOLLEDIG AFGESLOTEN van vrijdagavond tot 
zondagavond.  Tijdens fase 1 blijft er verkeer mogelijk d.m.v. verkeerslichten.   
 
!!! Asfalteringswerken zijn erg weergevoelig. Dus misschien wordt de huidige planning gewijzigd.  Meer info vindt u steeds terug op 
www.wegenenverkeer.be/ravels of op de site van de gemeente www.ravels.be 
Fietsers en voetgangers kunnen zowel tijdens de werken aan het kruispunt als tijdens de asfalteringswerken gewoon doorrijden.  
 

3A+3B ZOEKEN NOG …  

…voor hun optreden tijdens het schoolfeest : bouwhelmen. Kunt u er tijdelijk eentje missen?  
Dan mag u deze bezorgen aan juf Greet of juf Griet van het 3

de
 leerjaar.  Dank je ! 
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