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                                                   27e jaargang -  nr. 37 – 29-06-2018 
AGENDA   

 

 zomervakantie van 1 juli t/m 31 augustus 

 Di. 28/08/2018 : kennismakingsmoment kleuterschool van 18.30u tot 19.30u 
 Ma. 03/09/2018 : hervatting van de lessen 
 Woe. 05/09/2018 : Infoavond voor alle ouders v/h 1ste leerjaar om 19.00u + 2de leerjaar om 19.30u 
 Do. 06/09/2018 : Infoavond voor alle ouders v/d 3de kleuterklas om 19.00u + 3de leerjaar om 19.30u 
 

KLASLIJSTEN  

 
De klaslijsten zullen uithangen vanaf  maandag 27 augustus 2018. (13.00u) aan de ramen naast het kantoor te Dorp 2.  
Ze zijn vanaf dat moment ook te raadplegen op de website : www.denegensprong.be 
 

KENNISMAKINGSMOMENT KLEUTERSCHOOL EIND AUGUSTUS      

 
Op dinsdag 28 augustus is er een kennismakingsmoment voor alle kleuters en hun ouders.   
Zij mogen dan naar hun NIEUWE klasje komen van 18.30u tot 19.30u om al vast kennis te maken met de juf en hun nieuwe klasgenootjes. 
 

ADMINISTRATIEVE MEDEDELINGEN  

 
* Tijdens de vakantieperiode is het kantoor van de school geopend op volgende momenten : 
- 2 en 3 juli (van 9 tot 16u) + 4 t/m 13 juli (voormiddag) 
- 20 t/m 24 aug (voormiddag) + 27 t/m 31 aug (van 9 tot 16u) 
via mail : info@denegensprong.be kunt u de school de ganse vakantieperiode bereiken.  
Gelieve er wel rekening mee te houden dat het ‘vakantieperiode’ is, dus u zult niet altijd meteen een antwoord ontvangen.  

 
* Op donderdag ontvingen alle kinderen de laatste schoolrekening van dit schooljaar.   
Mogen wij vriendelijk verzoeken deze tijdig te betalen.   Voor vragen/info zijn wij steeds bereid tot luisteren, of samen naar een  
oplossing te zoeken: 014/65 56 57 of info@denegensprong.be   
*Vanuit KOBArT, onze overkoepelend schoolbestuur, is er beslist dat vanaf 1 september 2018  ‘niet-betalende dossiers’ automatisch  
worden overgemaakt aan het incassobureau MyTrustO (gerechtsdeurwaarder Patrick Van Buggenhout-www.mytrusto.be). 
 

VOORLOPIG OVERZICHT KLASSEN   

 
 1KA Juf Ann     1A  Juf Diane    4A Meester Dieter (do + vr =4A+B)  
 1KB  Juf Leen + Juf … (vrijdag)   1B  Juf Tinne    4B Juf Zjee (ma-di-wo) 
 2KA Juf Martine + Juf Dorien (donderdag) 2A  Juf Greet V + Greet W (vrijdag) 5A Juf Liesbet (wo+vr) = 5A+B 
 2KB Juf Brigitte     2B  Juf Mieke D + Greet W (maandag) 5B  Juf Joke (ma-di-do) 
 3KA + 3KB Juf Lotte + Juf Mia   3A  Juf Griet (ma+ vr = 3A+B)   6A Juf Mieke H. 
 Kleuterturnen – Juf Marleen   3B  Juf Greet W (di-wo-do)   6B Juf Annemie + juf Joke (woe) 
 Zorgcoö kleuters – Juf Dorien   L.O. Juf Marleen + …    Juf Zjee (vrijdag = zorg in 4

de
 + 5

de
) 

 
Meester Wim (LO) gaat volgend schooljaar elders aan de slag, maar zal vervangen worden door een andere leerkracht  
bewegingsopvoeding om juf Marleen op dinsdag mee te ondersteunen.   
In de kleuterschool weinig veranderingen. Bedoeling is om na de krokusvakantie een voltijds zomerklasje te kunnen starten: 1KC. 
In de lagere school zijn er enkele verschuivingen en hierdoor zijn het aantal klassen die soms samen zitten met één leerkracht beperkt  
gehouden. Dat zal zo zijn op enkele dagen in het 3

de
, 4

de
 en 5

de
 lj. Via juf Ilse, de zorgcoördinatoren, … proberen we deze klassen op  

die dagen zo goed mogelijk te ondersteunen. 
 

EXTRA TOELICHTING NIEUWE AFSPRAKEN     

 
In bijlage ontvangt u ook een brief met een extra toelichting betreffende de nieuwe afspraken bij de traktaties verjaardagen. 
 

http://www.denegensprong.be/
mailto:info@denegensprong.be
mailto:info@denegensprong.be
http://buggenhout-www.mytrusto.be/


SCHOOLBUSTOER     

 
De schoolbustoeren voor het volgend schooljaar zijn als volgt : 
1

ste
 toer :  Leiheide – Mierdsedijk – Tulderheyde – Hulsel – Overlaar – Zandkuilstraat - Tilburgseweg 

2
de

 toer : Stwg. Baarle – Aarle – Stwg. Weelde - Heesdijk 
De kinderen van de 1

ste
 bustoer moeten klaarstaan vanaf 07.50u.  Om uw kinderen op te geven voor de EERSTE schooldag, stuurt u  

een sms of belt u best naar de chauffeur op het nummer : 0491/ 742 992 
 
 Dank je aan Linda en Hild voor hun inzet om alle kinderen veilig van/naar school te brengen  

 
 

DATA VRIJE DAGEN EN INFOAVONDEN 2018-2019  

 
INFOAVONDEN                                                                                                                                     
- woensdag 5/9 : 1

ste
 lj. om 19.00u  /  2

de
 lj. om 19.30u                                                                                                                                                                                              

- donderdag 6/9 : 3KS om 19.00u  /  3
de

 lj. om 19.30u                                                                                                                                                                                        
- dinsdag 11/9 : 2KS om 19.30u  /  4

de
 lj. om 19.00u                                                                                                                                                                                         

- woensdag 12/9 : 5
de

 lj. om 19.00u  /  6
de

 lj. om 19.30u                                                                                         

PEDAGOGISCHE STUDIEDAGEN                                                                                                                                                                                                
- woensdag, 10/10/2018 
- woensdag, 14/11/2018 (onder voorbehoud) 
- woensdag, 15/05/2019         

FACULTATIEVE VRIJE DAGEN                                                                                                                                                                                                 
- maandag 1/10/2018                                                                              
- vrijdag 1/2/2019 

 

DATA ACTIVITEITEN OUDERRAAD  

- Bingo : vrijdag 19/10/2018 
- Ophaling eerste kledinginzameling: dinsdag 20/11/2018 
- Sint op school: dinsdag 4/12/18 
- Kerstmarkt: zaterdag 15/12/2018 
- Playbackshow: vrijdag 25/01/2019 
- Carnaval: vrijdag 1/03/2019 
- Ophaling tweede kledinginzameling: dinsdag 30/04/2019 
- schoolfeest: zondag 16/06/2019 
 

Heidebiekens Poppel  

Wij nodigen jullie heel graag uit op onze activiteiten tijdens de vakantie :  

- 1 juli op uitstap naar het Zilvermeer (vooraf inschrijven) 
- 4 + 11 juli activiteit in het lokaal van 14.00u tot 17.00u 
- 18 juli sportactiviteit in de sporthal van 14.00u tot 17.00u 
-25 juli uitstap naar de Hegse Stal : neem je fiets mee! 
-28/7 tm 3/8 we gaan op kamp 

Tot gauw! 
De leidsters 

 

   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

             
 
Donderdag , 28  juni 2018 
 
 
 
Beste ouders 
 
Een 2-tal weken geleden ontving u bij de nieuwsbrief een toelichting met de aanpassingen aan het gezondheidsbeleid, 
meer bepaald:  de  nieuwe afspraken betreffende het beleid rond drankjes, tussendoortjes en traktaties. De aanpassingen 
i.v.m. het beleid rond drankjes en tussendoortjes werden grotendeels bepaald door de overheid. Scholen moeten zich 
hiermee in orde stellen. 
 
Zoals gemeld en aangekondigd werden deze afspraken toegelicht op de vergadering van de ouderraad van donderdag, 21 
juni.  De beweegredenen om de huidige afspraken of beleid aan te passen werden geduid. Een 30-tal ouders waren 
aanwezig en hebben  tevens hun vragen kunnen stellen. Het werd een constructief overleg. Omdat de reden(en) voor de 
aanpassing van m.n. de traktaties bij verjaardagen onvoldoende duidelijk waren, werd er afgesproken om dit alsnog kort 
toe te lichten. 
 
Niet enkel het gezondheidsaspect heeft mee bepaald dat de afspraken werden aangepast. Maar nog meer willen we 
voorkomen dat door sociale druk, minder begoede ouders zich verplicht voelen om ook te trakteren. Niet voor elke ouder, 
is een traktatie voorzien evident. Dit is voor ons de belangrijkste reden geweest om samen met het gezondheidsaspect de 
afspraken aan te passen.  
Een ander aspect is dat kinderen met allergie wel eens vergeten werden of waarbij het kind iets anders kreeg aangeboden, 
maar vaak niet zo lekker als de andere traktatie.  
De mogelijkheid om enkel fruit te trakteren is onderzocht, maar ook hier loopt de school tegen het gegeven aan dat fruit 
soms nog duurder is dan andere traktaties.  
 
Wij beseffen dat dit niet meteen een populaire aanpassing is van de afspraken, maar durven toch rekenen op jullie begrip. 
Net zoals we op het nodige begrip konden rekenen van de aanwezige ouders tijdens de voorbije vergadering van de 

ouderraad.  
 
 
 
Meester Guy, directie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GVBS De Negensprong 
Dorp 2 en 60 

2382 Poppel  



KALENDER 2018-2019 

 
27/08/2018   kennismakingsmoment in de kleuterschool 

05/09/2018   infoavond 1
ste

 lj + 2
de

 lj. 

06/09/2018   infoavond 3KK + 3
de

 lj. 

11/09/2018   infoavond 1KB + 2KS + 4
de

 lj. 

12/09/2018   infoavond 5
de

 lj. + 6
de

 lj. 

01/10/2018   facultatieve vrije dag 

10/10/2018   pedagogische studiedag – vrijaf kinderen  

19/10/2018   bingo door de ouderraad 

29/10/2018 - 04/11/2018 herfstvakantie 

14/11/2018   pedagogische studiedag – vrijaf kinderen 

16/11/2018   grootoudersfeest 

20/11/2018   ophalen kleding actie ouderraad 

15/12/2018   kerstmarkt door de ouderraad 

22/12/2018 - 06/01/2019 kerstvakantie 

25/01/2019   playbackshow door de ouderraad 

01/02/2019   facultatieve vrije dag 

01/03/2019   carnaval op school 

02/03/2019 - 10/03/2019 krokusvakantie 

06/04/2019 - 22/04/2019 paasvakantie 

30/04/2019   ophalen kleding actie ouderraad 

01/05/2019   vrijaf (dag van de arbeid) 

15/05/2019   pedagogische studiedag – vrijaf kinderen 

30/05/2019 - 31/05/2019 vrijaf (Hemelvaart) 

26/05/2019   Eerste communie 

01/06/2019   Vormsel 

10/06/2019   vrijaf (Pinkstermaandag) 

16/06/2019   schoolfeest  (onder voorbehoud) 

17/06/2019 - 21/06/2019 zeeklassen 6
de

 leerjaar 

 

 

      


