Nieuwsbrief 15 - Schooljaar 2018 - 2019
AGENDA
Start Kerstvakantie t/m 06/01/2019
Maandag 07/01/2019 :Zwemmen 1ste lj + 3de lj
Dinsdag 08/01/2019 : Zwemmen 3KB
Woensdag 09/01/2019: FRUITDAG
Donderdag 10/01/2018: Zwemmen 2de lj - Schaatsen 5de + 6de lj
Vrijdag 11/01/2018 : Geen bijzondere activiteiten
!!Iedereen turnt gewoon binnen deze week !!

Aan iedereen die, op welke manier ook, geholpen heeft om dit jaar van de kerstmarkt
weer een geweldige editie te maken, DANK JE WEL!

ONZE WENSEN
Tijd vliegt ! Zo ook de 1ste trimester van dit schooljaar. Er werd heel wat gerealiseerd de
voorbije weken. Dit zowel door de kinderen, leerkrachten, personeel, ouderraad, ... Onder het
motto "samen school maken" hebben we al aardig werk gemaakt van een "beestig goed
schooljaar" !

Voor het nieuwe jaar wensen we u,

TIJD om van de kleine dingen te genieten,
STERKTE om tegenslagen te overwinnen,
VRIENDSCHAP om je hart te verwarmen,
HUMOR om wat somber is, in te kleuren,
Een GLIMLACH om elke dag mee te beginnen !

Fijne feestdagen !
Directie en personeel VBS De Negensprong Poppel

SCHAATSEN
Op donderdag 10 januari gaat 5+6 schaatsen te Turnhout in de voormiddag. Zorg ervoor dat je
schoenmaat geschreven staat op je hand + dat je warme handschoenen bij hebt + droge kousen.

BELANGRIJKE DATA OM TE NOTEREN OP JE NIEUWE KALENDER!
Dinsdag 15 januari 2019 : Infoavond 1ste communie 20.00u Poppel
Woensdag 16 januari 2019 : Infoavond Vormsel 20.00u Poppel
Vrijdag 25 januari 2019 : Playbackshow georganiseerd door de ouderraad
Vrijdag 1 februari 2019 : Vrije dag
Dinsdag 12 februari 2019: 2de vergadering Ouderraad
Woensdag 13 februari 2019 : Startdag Vormsel Poppel
Zaterdag 16 februari 2019 : Naamopgave 1ste communie Poppel
Dinsdag 19 februari 2019: Infoavond rond "Gaming" door ouderraad
Zaterdag 23 februari 2019 : Eetfestijn georganiseerd door het personeel van De Negensprong.

BRIEFJES EERSTE COMMUNIE
Mogen wij vriendelijk vragen aan de ouders van het tweede leerjaar om de briefjes in te leveren
in verband met de eerste communie. GRAAG IEDEREEN ! (ook al doet je kind de communie
niet)

NIEUWE KLEUTERS
Na de kerstvakantie starten er 7 nieuwe kleuters waarvan 5 instappertjes bij juf Ann. Wij
wensen hen van HARTe welkom in onze school en wensen hen veel succes toe met hun 9
sprongen doorheen onze school.
Onze school telt zo 131 kleuters.

SCHOOLBUSABONNEMENTEN
Niet vergeten ! Na de kerstvakantie is het een nieuwe maand/ nieuw trimester. Zorg dat je in
orde bent met je schoolbusabonnement.

HOEVEEL HADDEN WIJ GESPAARD?
Woensdag jl. werd bekend gemaakt welk bedrag gekoppeld werd aan de verzamelde JUMBOpunten. Dankzij jullie hulp zamelden we 5744 punten in. Dit geeft recht op een aankoopbon ter
waarde van 338,64€. We zullen hiervoor spelmateriaal voor op de speelplaats kunnen
aanschaffen. De cheque werd door Ruth, Selena, Robbe en Seppe in naam van onze school in
ontvangst genomen.

Op verzoek van de politie bezorgen we jullie onderstaande mededeling.
De wintermaanden zijn donkere maanden. ’s Morgens lang donker en ’s avonds vroeg donker.
Daarom is de fietsverlichting van levensbelang, zowel om zelf beter te zien als om gezien te
worden.
De maand december zal onze politiezone preventief acties uitvoeren ... maar in januari/februari
zullen er repressieve acties volgen.
Wat zegt de wet over verlichting?
Wit of geel licht vooraan, rood licht achteraan
1. Gebruik lichten tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag, en ook
wanneer het niet meer mogelijk is duidelijk te zien op een afstand van zo’n 200 meter.
Het rode achterlicht moet ’s nachts, bij helder weer, minstens 100 meter ver zichtbaar
zijn.
2. Vooraan moet de fietser een wit of geel licht hebben en achteraan een rood licht. Deze
lichten mogen knipperen, maar mogen de tegenligger niet verblinden.
3. De verlichting mag op de fiets vastzitten, maar ze mag ook op de kleding of (rug)zak
van de fietser worden vastgemaakt.
4. En uiteraard moeten de lichten goed zichtbaar en in goede staat zijn.
Dat geldt voor alle fietsen; ook voor kinderfietsen, vouwfietsen, koersfietsen en mountainbikes.
Verplicht voor fietsen én voortbewegingstoestellen
Deze wettelijke verplichting over verlichting geldt niet alleen voor fietsen, maar ook voor
voortbewegingstoestellen waarmee men sneller dan stapvoets kan rijden. Dus ook gebruikers
van hoverboards, (elektrische) steps, skateboards, monowheels, segways, enzovoort moeten
vooraan en achteraan een licht hebben als het donker is.
Voor praktische tips: www.ziemeshinen.be

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 :
Kerststal Aarle
Vanaf 15 december tot en met 4 januari is onze kerststal weer dagelijks te bezoeken. De
openingstijden van de herberg zijn te vinden op de website: www.aarle.be Het adres van de
kerststal is Aarle 70-72 in Poppel. Daarnaast zijn er nog enkele bijzondere activiteiten:
22 december - Optreden koor Quinza (Poppel)
23 december - Lichtjestocht door de buurt. Uitreiking prijzen van de tekenwedstrijd
29 december - bezoeken verschillende kerststallen in Ravels, Weelde, Weelde-Statie
en Aarle/Poppel. Gratis busvervoer
30 december - wandelen naar kerk in Alphen voor bezichtiging
kerststallententoonstelling
*** De Wouwer www.uitinravels.be : films tijdens de kerstvakantie

