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AGENDA   

 

 Ma. 18/06/2018 : Zwemmen voor het 4de, 5de  leerjaar! Zwemtas niet vergeten!   6de lj vertrekt op zeeklassen  

 Di. 19/06/2018 : 3KB gaat zwemmen – LS de B-klassen sporten buiten  
 Woe. 20/06/2018 : FRUITDAG  - 3KA+3KB Opa Brom letter Z - 
  Do. 21/06/2018 : 3A+B brengen fiets mee naar school 
 Vr. 22/06/2018 : Schoolreis 1KA+1KB+2KA+2KB – Breehees  +   Schoolreis 1ste + 2de + 3de leerjaar – Toverland 
     Schoolreis 3KA+3KB – Baetenheide +   Aankomst zeeklassen 6de lj 
 

SCHOOLREIS 1KA+1KB+2KA+2KB  
 

BREEHEES – GOIRLE (NL) 
Vertrek   : +/- 8.45u 
Aankomst : +/- 15.30u 
Aandoen : Gemakkelijke kleding + schoenen om te spelen – indien nodig insmeren met zonnecrème 
Meebrengen : NIETS – het is een “All-inn” formule. 
Onkosten : € 15,- (vervoer + spelen + eten + drinken) Deze onkosten komen NIET rechtstreeks op de schoolrekening.   
   Zij zitten verrekend in het maximumfactuur.  Voor de kleuterschool is dit € 45,- verdeeld over 5 schoolrekeningen. 

SCHOOLREIS 3KA+3KB  

BAETENHEIDE – WEELDE  
Vertrek  : +/- 9.00u 
Aankomst : +/- 15.30u 
Aandoen : Gemakkelijke kleding + schoenen om te spelen – indien nodig insmeren met zonnecrème 
Meebrengen : Rugzak met eten en drinken voor een hele dag 
Onkosten : € 0,- (Omdat de grote kleuters al een extra uitstap gedaan hebben naar Het Arsenaal, doen zij nu een  
     budgetvriendelijke schoolreis)  

SCHOOLREIS 1+2+3
DE

 LJ  
 

TOVERLAND – SEVENUM (NL) 
Vertrek  : 8.45u 
Aankomst : +/- 18.00u 
Aandoen : Fijne speelkleding + schoenen waarmee je goed kunt rondstappen – indien nodig insmeren met zonnecrème 
Meebrengen : Drinken + een tussendoortje.  GEEN lunchpakket want het is een “All-inn” formule. 
Onkosten : € 28,35 ( vervoer + inkom + eten) Deze onkosten komen NIET rechtstreeks op de schoolrekening.   
   Zij zitten verrekend in het maximumfactuur.  Voor de lagere school is dit € 85,- verdeeld over 5 schoolrekeningen. 
 

ZEEKLASSEN  

Maandag zal het 6
de

 lj richting Koksijde trekken voor een weekje zeeklassen. Een week waar ze lang naar uitgekeken hebben en de 
voorbije weken goed voorbereid hebben in de klassen. Het zal ongetwijfeld een leuke en leerzame week worden. Tevens ook een 
mooie afsluiter van hun periode bij ons op De Negensprong. We wensen hen alvast fijne zeeklassen toe ! 

De kinderen worden zoals ieder jaar begeleid door een ervaren team :  
Juf Annemie, Juf Mieke H., juf Marleen, Brigitte (vd adm. en al vele jaren vaste begeleider) en Michèle ( ook al vele jaren vaste 
begeleider) Meester Guy probeert hen een bezoekje te brengen gedurende deze week.   

WILT U DE BELEVENISSEN VOLGEN VAN ONZE 6
DE

 KLASSERS??? 
Dat kan door onze avonturen te lezen op onze BLOG.  Die kunt u vinden op onze website : www.denegensprong.be aan de linkerkant 
onder het titeltje ‘externe links’ staat ‘zeeklassen 2018’.  Als je hier op klikt komt je rechtstreeks op de blog.  De FOTO’S kunt u bekijken 
door op het fotootje van de vis te klikken boven het titeltje ‘zeeklassen 2018’.  Het is superleuk voor de kinderen ( en ook voor de 
begeleiders ) als u daar een reactie op plaatst !!! Alvast bedankt daarvoor.  

http://www.denegensprong.be/


FIETS OP SLOT? DIEF BEDOT !  

Kom je met de fiets naar school? Leg dan je fiets steeds op slot. De school biedt een fietsenstalling 
aan, maar is niet verantwoordelijk voor eventueel verlies of diefstal. 
De schoolpoorten gaan steeds op slot overdag thv de fietsenstalling. Enkel ’s middags gaan deze tijdelijk van slot. We 
proberen afspraken te maken zodat de fietsenstalling niet meer of slechts zeer beperkt in tijd “onbewaakt” is. 

AANPASSINGEN AFSPRAKEN GEZONDHEIDSBELEID EN SCHOOLREGLEMENT  

Bij de nieuwsbrief ontvangt u een toelichting bij de aanpassingen van de afspraken m.b.t. drankjes, tussendoortjes, 
middaglunch, traktaties en afvalbeleid.  

Deze zullen opgenomen worden in het schoolreglement en zijn van kracht vanaf 1-9-18. 
Op de ouderraad van donderdag 21-06 zullen de afspraken toegelicht wordt en kunnen vragen gesteld worden. 
De Negensprong: een gezonde school ! 
 

LAATSTE SCHOOLDAG  

Vrijdag, 29 juni is de laatste schooldag. We starten op het normale uur: 8.45u. Om 9u zal de lagere school met een 
eucharistieviering stilstaan bij het einde van een leuk en leerzaam schooljaar en de start van een hopelijk fijne en zonnige 
vakantie. 
Om 11u is de school uit en tot 12u zijn de leerkrachten beschikbaar voor een gesprek. Na de middag zullen de leerkrachten 
het voorbije schooljaar evalueren, gevolgd door een gezellig samenzijn. 

OP ZOEK NAAR …  

Juf Brigitte (2KB) is op zoek naar allerlei spulletjes van ‘lieveheersbeestjes’.  Ook rode en zwarte wolf of katoen is 
welkom.   

OUDERRAAD  

Beste ouders, 
 
via deze weg willen we alle ouders bedanken die zich het afgelopen schooljaar hebben ingezet voor de school, 
activiteiten, ... 
Zonder jullie hulp hadden we er niet zo een fantastisch jaar van kunnen maken! Dikke merci! 
Graag nodigen we dan ook alle helpers uit op het helpersfeest in de kleuterschool, donderdag 21 juni om 20u, 
voor een gezellige avond. 
 
Om 19u nodigen we iedereen uit op de algemene vergadering die door zal gaan in de refter van de kleuterschool. 
Tijdens deze vergadering zal o.a. een overzicht worden gegeven van het afgelopen jaar, wat er te wachten staat 
het komende jaar,  toelichting gezondheidsbeleid, ...  
 
Graag tot dan! 
Anne Floor, Tin, Kristel, Mark, Geert, Koen 
 
KENNEN JULLIE DE ZANGROEP QUINZA???  

Quinza is een gezellige zanggroep (meisjes-jongens/dames-heren van 12-80 jaar) waar plaats is voor verschillende genres en waar iedereen zich mag 
thuisvoelen.  Wij repeteren éénmaal per week in de kelder van de gemeentezaal te Poppel op vrijdag om 19.30u. 

Heb jij zin om te zingen, maakt het jou ook blij? 
Wel, kom dan een kijkje nemen op onze OPEN REPETITIE NU VRIJDAG 15 JUNI OM 19.30U 
Onze groep is superblij met wat uitbreiding! Jullie zijn van harte welkom ! 
 
Muzikale groetje, 
Quinza 
 

Bijlage : toelichting gezondheidsbeleid 
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Nieuwe afspraken i.v.m. beleid rond drankjes, tussendoortjes, traktaties en afval 
vanaf schooljaar 18-19. 
 
Omdat de gezondheid van onze kinderen ons nauw aan het hart ligt, willen we de oproep van de 
Vlaamse Overheid volgen en het gezondheidsbeleid aanpassen aan  de nieuwe richtlijnen. 
De Vlaamse overheid wil tegen september 2020 dat enkel  gezonde drankjes of tussendoortjes 
aangeboden worden op de Vlaamse scholen. Hiervoor vaardigde men richtlijnen uit die veel scholen 
reeds voorgaande jaar/jaren opgevolgd hebben en wat wij nu vanaf 1 september ‘18 ook zullen 
toepassen. Wat dit concreet betekent, lees je hieronder.  
De nieuwe afspraken kwamen tot stand via raadpleging leerkrachten, bestuur ouderraad en werd tot 
slot besproken in de schoolraad. Deze afspraken zullen opgenomen worden in het schoolreglement. 
Begin september vragen we u via de inlichtingenfiche om ook te tekenen voor akkoord van het 
schoolreglement.  
Vandaag willen we u reeds op de hoogte brengen van de nieuwe afspraken. Tijdens de vergadering 
van de ouderraad, donderdag 21 juni a.s. zal er tijd gemaakt worden voor bijkomende toelichting en 
te antwoorden op eventuele vragen. 
 
Guy Meulemans, directie. 
 

1) Drankenbeleid 

Tijdens de middagpauze zullen enkel water, bruiswater en melk aangeboden worden. Water wordt 
gratis aangeboden, voor de andere drankjes bedraagt de kostprijs 0,40 euro. 
Drankjes van thuis meebrengen kan, maar enkel de drie drankjes hierboven vermeld. Bij voorkeur 
worden deze in een drinkbeker meegegeven.  
Vanaf het 4de lj kan men ook een zakje thee meebrengen en zorgt de school voor warm water. 
 

2) Tussendoortjesbeleid 

Snoep wordt al enkele jaren niet toegestaan. Vanaf 1 september zullen we een stapje verder gaan 

conform de richtlijnen van de Vlaamse Overheid. Hieronder sommen we tussendoortjes op die 

toegestaan zijn. 

- vers fruit, groenten (bv. kerstomaatjes, wortel, …), gedroogd fruit, knijpfruitjes,  

- Yoghurt (met fruit) of alternatief op basis van soja (met fruit) 

- Noten, rijstwafel, beschuit, knäckebröd. 

- Granenkoek, droge koek, cakejes zonder vulling of (stukjes) chocolade, zelfgebakken wafel 

 

3) Lunchmaaltijd op school (eten ’s middags) 

Het spreekt voor zich dat we ook hier opteren voor een gezonde maaltijd.  

- Brood, sandwiches en pistolets met beleg. Keuze beleg blijft verantwoordelijkheid ouders en hier 

worden geen afspraken rond gemaakt. 

- Ook fruit en groenten zijn prima aanvullingen bij een middagmaaltijd.  

- Wat hoort niet meer thuis in de broodtrommel? Snoep, donuts, worstenbrood, koffiekoek. 

- Kinderen die geen brood bij zich hebben of zaken die niet toegestaan zijn, kunnen bv. rijstwafel 

krijgen (wordt door school voorzien) 

GVBS De Negensprong 
Dorp 2 en 60 

2382 Poppel  



 

4) Traktaties bij verjaardagen en door school zelf 

 

Verjaardagen:  

- Geen traktaties meer door ouders te voorzien bij verjaardag kind. 

Jarig kind wordt wel uitgebreid gevierd in de klas. Het jarige kind krijgt dan een kleine lekkere traktatie. 

-  Verjaardag van de leerkracht kan gevierd worden met een traktatie door de leerkracht zelf. De voorkeur 

gaat uit naar iets gezond of een activiteit waarbij ze zelf wat maken bv. koekjestaart, wafels, broodjes, … 

 
Andere schoolse traktaties 

- Tradities zoals een chocolade eitje met Pasen en speculaas met de Sint zijn éénmalig en hoeveelheid 
wordt beperkt en door de ouderraad verdeeld. 
- Bij een geboorte is het ook vaak traditie dat men trakteert met suikerbonen of beschuit met muisjes. Dit 
mag nog steeds, maar is niet verplicht. Een stukje fruit is als  (gezond) alternatief uiteraard ook fijn en 
toegestaan. Speeltjes hierbij of andere cadeautjes zijn niet toegestaan, zoals momenteel het geval is 
trouwens. 
 - waterijsjes kunnen aangeboden worden door de school bij een warme dag, een speciaal moment, … 
- in het kader van lessen of thema’s kunnen nog wel zaken toegestaan worden. 
 

5) Uitstappen 

Bij uitstappen wordt tijdens de middaglunch enkel het middagaanbod van de school toegestaan: 

(bruis)water of melk. Uitzonderingen kunnen er zijn wanneer er een verplicht drankje genomen moet 

worden uit het plaatselijk aanbod. Enkel indien er “verplicht” een drankje moet genomen worden kan 

men niet anders dan uit het plaatselijk aanbod te kiezen.  

Tijdens deze momenten gelden voor tussendoortjes dezelfde afspraken als op school. Wel kan de school 

beslissen om de kinderen te trakteren met een (water)ijsje, wafel, … bv. sportdag, studiebezoek 

Brussel/Antwerpen, … 

 

6) Afval 

Om de hoeveelheid afval  te verminderen en rondslingerende papiertjes van koeken e.d. tegen te gaan, is 

het niet toegestaan om voorverpakte koeken mee te brengen naar school.  Alle koeken moeten vanaf 1 

september  in een doosje zitten.  Brengt uw kind toch een koek in een papiertje mee, dan wordt dit 

papiertje mee retour gegeven in het koekendoosje. 

 


