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Nieuwsbrief 10 - Schooljaar 2018 - 2019
AGENDA
Maandag 19/11/2018 :Zwemmen 4de + 6de lj - START voorleesweek
Dinsdag 20/11/2018 : Zwemmen 3KA - Ophalen zakken kledingactie
Woensdag 21/11/2018: FRUITDAG !!! De school zorgt zelf voor fruit!!!
Donderdag 22/11/2018: Zwemmen voor 5de lj - 3de+4de lj Toneelvoorstelling
13.00u vertrek!
Herfstwandeling 2 de lj
Vrijdag 23/11/2018 : De schoolfotograaf komt (klasfoto) - AFSLUITEN
voorleesweek
!!Iedereen turnt gewoon binnen deze week !!

DANK JE! DANK JE! DANK JE! DANK JE! DANK JE! DANK JE!
DANK JE!
Het grootouder-/ouderfeest was een grandioos succes !!!
Een

voor ALLE kleuters voor hun prachtige optreden.

Een

voor de kleuterjuffen voor hun inzet.

Een

voor alle helpende handen van de ouderraad.

Een

voor alle (groot)ouders voor hun aanwezigheid.

KERSTMARKT
Beste ouders, grootouders,
Het lijkt nog ver weg maar de voorbereidingen voor de kerstmarkt die op
zaterdag 15 december om 16:00 plaats vindt, is al in volle gang.
Een kerstmarkt kan niet zonder helpers. Met andere woorden wij zijn op zoek
naar ouders, grootouders die in shifts van 2 uur achter een kraampje willen
staan, waar de zelfgemaakte spullen van de kinderen worden verkocht. Ook zijn
wij op zoek naar ouders/grootouders die willen helpen achter de bar en 1 of 2
personen om toezicht te houden in een klas waar een film afgespeeld wordt.
Op zaterdagochtend kunnen we nog helpende handen gebruiken om alles op te
bouwen.
Ziet u dit zitten stuur dan een email naar ernareijrink@gmail.com. Geef hierbij
uw naam op en in welke klas uw (klein)kind zit en waar u wilt helpen.
Wilt u helpen bij een kraampje en heeft u voorkeur voor de eerste of de tweede
shift, geef dat dan ook even aan.
Geen voorkeur kan uiteraard ook! Wij hopen op uw massale hulp!

Het kerstmarktteam (Hanh, Eveline, Annelien, Angela, Khoa en Erna)

VOORLEESWEEK
Maandag starten we met de supergezellige voorleesweek. Deze week komen
er in elke klas mama's, papa's, oma's, opa's, buren, vrienden,.... een verhaaltje
voorlezen.
Dank je wel voor jullie engagement!
BELANGRIJK! Alle kinderen mogen een kussentje/dekentje meebrengen
om dit voorleesmoment NOG gezelliger te maken.

KERSTBOEKEN
De school biedt vrijblijvend kerstboeken aan van uitgeverij Averbode. Meer info
kunt u bekijken op www.uitgeverijaverbode.be/kerstboeken of vraag een
foldertje via de leerkracht.
Kerstboeken kunt u bestellen door € 7,- in een envelopje te doen met
vermelding van de naam en de klas van uw kind. Bestellingen graag inleveren
voor 30/11.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

TONEELVOORSTELLING 3DE + 4DE LEERJAAR
Op donderdag 22/11 gaan de leerlingen van het 3de en 4de leerjaar naar een
toneelvoorstelling in de Wouwer. Zij moeten om 13.00u vertrekken!!! (te Dorp
60) Zorg dat je er op tijd bent!!!

HERFSTWANDELING 2DE LEERJAAR
Op donderdag 22/11 maken de leerlingen van het tweede leerjaar een
herfstwandeling. Gelieve er deze dag voor te zorgen dat uw kind fijne
wandelschoenen en/of laarzen draagt en een warme jas die ook tegen de regen
kan. De kinderen mogen een plastic tasje of een doosje meebrengen om
herfstmateriaal te verzamelen in het bos.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

DE SCHOOLFOTOGRAAF KOMT MAAR ....
Nu vrijdag komt de schoolfotograaf naar onze school. Hij/zij komt alleen een
KLASFOTO maken van iedere klas. Dus GEEN individuele foto's of
gezinsfoto's.

Tot vorig schooljaar kwam de fotograaf einde maart langs. Vanaf dit schooljaar
zullen de foto's in de 1ste trimester genomen worden. Dit schooljaar worden
daarom enkel klasfoto's genomen, omdat in maart 2018 nog individuele foto's of
gezinsfoto's werden genomen.

KLEDINGACTIE
Elk gezin ontving een "kledingzak". U mag deze nog steeds vullen. Meerdere
zakken mag ook hoor! U mag deze gevulde zakken afleveren op school. Hoe
meer kilo's hoe meer euro's!
NU dinsdag worden de zakken opgehaald.

AFWEZIGE LEERKRACHTEN
Woensdag zullen enkele leerkrachten een kernteamvergadering bijwonen.
Hierdoor zal in enkele klassen een andere leerkracht aanwezig zijn. Juf Ann, juf
Martine, juf Tinne, juf Mieke D en meester Dieter.
Juf Lotte zal op donderdagnamiddag afwezig zijn wegens een vorming.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

SINTERKLAAS KOMT AAN IN POPPEL
Op zondag 25 november organiseren "de vrienden voor de Sint" opnieuw hun
jaarlijkse SInterklaasfeest in de gemeentezaal van Poppel. De zaal gaat open
om 13.30u met kinderanimatie. Om 14.00u gaan we met zijn allen de SInt
verwelkomen buiten. De leerlingen van het 1ste + 2de leerjaar komen dan
enkele toffe sinterklaasliedjes zingen en als afsluiter ontvangt iedereen een
goed gevulde snoepzak. Komen jullie ook?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

CREATIEVELINGEN GEZOCHT !!!
Zoals reeds vele jaren organiseren wij ateliervoormiddagen waarin onze
leerlingen van 4+5+6 op een creatieve manier samen met anderen werkjes

mogen maken voor de kerstmarkt.
Deze ateliervoormiddag is gepland op woensdag 12 december. Wij zijn nog op
zoek naar enkel creatieve (groot)ouders, vrienden, buren,... die samen met
enkele kinderen iets leuks willen knutselen in het thema 'Kerstmis'. De school
kan een locatie voorzien, maar u mag dit ook bij u thuis doen. U geeft zelf aan
met hoeveel kinderen u wenst te knutselen.
Interesse? Stuur een mailtje naar info@denegensprong.be en wij nemen
contact met u op.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

JUF LEEN IS OP ZOEK NAAR ....
Om een tof knutselwerkje te maken voor de kerstmarkt is juf Leen op zoek naar
KERSTBALLEN die u thuis niet meer gebruikt, want ze komen niet terug.
Ze zouden een diameter van minimum 6 cm moeten hebben en glad zijn van
structuur.
(dus zonder figuurtjes/inkepingen,.....) U kunt ze afgeven aan haar klasje of via uw kind. Dank je!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------VERSCHILLENDE VERENIGINGEN - info opvragen/mededelingen
Via mail ontvangen wij regelmatig verzoekjes om flyers uit te delen OF
mededelingen op onze nieuwsbrief te vermelden. Hieronder enkele
mededelingen :

*** KAJ Poppel zondag 25/11 - Schaatsen

