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Nieuwsbrief 14 - Schooljaar 2018 - 2019
AGENDA

Maandag 17/12/2018 :Zwemmen 4de lj + 6de lj
Dinsdag 18/12/2018

: Zwemmen 3KA (pretbad) -bezoek kerststal voor KS
Onthaalmiddag nieuwe kleuters

Woensdag 19/12/2018: FRUITDAG
Donderdag 20/12/2018: Zwemmen 5de lj
Vrijdag 21/12/2018

: Kerstviering LS om 9.00u (iedereen welkom)

!!Iedereen turnt gewoon binnen deze week !!

HO HO HO ! !!
KOMEN JULLIE NAAR DE KERSTMARKT VAN DE OUDERRAAD???
Nu zaterdag is het dan eindelijk zo ver. De keigezellige kerstmarkt van de ouderraad heeft
plaats in onze school te Dorp 2. U kunt hier alle mooie werkjes die de kinderen gemaakt
hebben bewonderen en kopen, genieten van een hapje en een drankje, luisteren naar het
kinderkoor,... De kerstmarkt opent om 16.00u. IEDEREEN welkom!

SUPER GEDAAN !
De vrijwilligers die woensdag hebben geholpen tijdens de ateliervoormiddag: jullie zijn
toppers! Er zijn echt prachtige dingen gemaakt voor de kerstmarkt.

FOTO'S

ALLE foto's die niet gekocht worden MOETEN voor de kerstvakantie terug ingeleverd
worden.
Voor alle foto's die wel gekocht worden, het geld ook VOOR de kerstvakantie inleveren
a.u.b.

AANDACHT !
De klasapp dient ENKEL om school- of klasgerelateerde zaken mee te delen. NIET om
een advertenties, affiches, aankondingen verenigingen, ... te verspreiden.

KERSTGESCHENKJES
De kinderen op onze school hebben vrijdag een gezellig kerstfeestje in hun klas.
Daarom mogen ze een klein cadeautje meebrengen om onder de kerstboom in de klas
te leggen. Wij vragen aan iedereen om zich aan de afspraken te houden zoals vermeld
op de briefjes.

DE LAATSTE SCHOOLDAG VOOR DE VAKANTIE
Vrijdag 21 december is het een volledige schooldag voor alle leerplichtige kinderen. In
de ochtend gaan de leerlingen van de lagere school naar de kerk voor een kerstviering.
(ouders van harte welkom!) In de namiddag organiseert elke klas een 'eigen'
kerstfeestje. Dat wil uw kind zeker niet missen, toch? Samen werken, samen spelen,
samen vieren....ook een doelstelling die we willen nastreven.

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
Woensdag 13 februari 2019 : Startdag Vormsel Poppel
Zaterdag 16 februari 2019 : Naamopgave 1ste communie Poppel
Zaterdag 23 februari 2019 : Eetfestijn georganiseerd door het personeel van De
Negensprong.

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:
Zaterdag 15 december 10.00-12.00 uur kerststalletje maken
Vind je werken met hout leuk? Dan kun je je eigen kerststalletje komen maken. Op Aarle 39 (t.o. de kerststal) staan drie
vrijwilligers klaar om kleine en grote mensen ‘het vak’ bij te brengen. Deelname is gratis. Vooraf aanmelden hoeft niet,
maar is wel fijn (marij.van.de.wouw@telenet.be).
Zaterdag 15 december 14.00-16.00 uur kerststukje en sfeerlichtje maken
Kerststukjes maken is van alle tijden. Er ligt weer volop materiaal klaar bij de kerststal, maar natuurlijk mag je ook
materiaal van jezelf meebrengen en gebruiken. Er is een vrijwilliger aanwezig die jou graag helpt als dat nodig is.
Ook je eigen sfeerlicht maken? Altijd leuk en zeker als je op 23 december mee gaat lopen met onze lichtjestocht. Wij
zorgen voor spulletjes, maar je mag ook je eigen glazen potje meebrengen. Je wordt geholpen als dat nodig is. De
kosten voor deze middag zijn € 3,50. Vooraf aanmelden hoeft niet, maar is wel fijn (marij.van.de.wouw@telenet.be).
*** Taalkampen https://www.lecrayon.be/issuu
*** De Wouwer www.uitinravels.be : films tijdens de kerstvakantie

