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Nieuwsbrief 16 - Schooljaar 2018 - 2019
AGENDA
Maandag 14/01/2019 :Zwemmen 4de lj + 6de lj -Bezoek St. Jorisgilde
Dinsdag 15/01/2019

: Zwemmen 3KA - Infoavond 1ste com 20.00u refter

Woensdag 16/01/2019: FRUITDAG - Infoavond Vormsel 20.00u refter
Donderdag 17/01/2018: Zwemmen 5de lj - Schaatsen 1ste + 2de lj
Vrijdag 18/01/2018

: Voordracht 'Wonder van het leven' 6de lj

VEEL GELUK EN GEZONDHEID IN 2019!
Namens directie en personeel

SCHAATSEN
Op donderdag 17 januari gaat 1+ 2 schaatsen te Turnhout in de namiddag. Zorg ervoor
dat de schoenmaat geschreven staat op de hand + dat ze warme handschoenen bij
hebben + droge sokken. Vertrek om 13.00u !!!

WONDER VAN HET LEVEN
Op vrijdag 18 januari krijgen de leerlingen van het 6de leerjaar een infoles,
inclusief film over het ontstaan en de groei van het ongeboren leven. Deze les
wordt gegeven door 'Gezin en Leven vzw' uit Mechelen. De les beantwoordt
inhoudelijk volledig aan de juiste normen en waarden inzake relatievorming en
seksualiteit, kadert binnen de eindtermen en sluit aan bij de realiteit waarin de
kinderen nu opgroeien. Het vormt de start van het project rond seksuele
opvoeding in het 6de leerjaar.

LEERKRACHTEN OP VORMING
Volgende week zijn weer enkele vormingen gepland o.m. in het kader van het
nieuwe leerplan ZILL. Zo zullen op dinsdag juf Diane, juf Annemie en juf Brigitte
op vorming zijn, op woensdag juf Tinne en juf Diane en op donderdag juf Greet
V (2A). Voor deze leerkrachten zijn vervangende leerkrachten voorzien.

PLAYBACKSHOW
Op vrijdag 25 januari is het weer zover...onze jaarlijkse playbackshow.
Vanaf nu kan je jezelf inschrijven en dit kan tot en met 20 januari.
Inschrijven kan via jooskatrien@telenet.be Wij zijn ook nog op zoek naar
helpers,om de zaal mee klaar te zetten op vrijdagnamiddag en voor de avond
zelf.

Alvast even vermelden voor de deelnemers,dat party poppers ten strengste
verboden zijn!

In samenwerking met de gemeente organiseren onze ouderraad en de school de
volgende infoavond:

Ouderinfoavond - Hoe omgaan met gamende kinderen?
Gamen. Favoriet tijdverdrijf van massa's jongeren. Favoriete ergernisbron van massa's
ouders.Wat maakt het allemaal zo leuk en aanlokkelijk? Wat moet je er zelf van
kennen, wat zijn de valkuilen en risico's en hoe hou je het binnen de perken?
Deze sessie dompelt je onder in de wereld van het gamen, geeft uitleg en tips en tilt je
moeiteloos van het beginnerslevel naar dat van expert.
Wanneer?
Dinsdag 19 februari 2019
Waar?
VBS de Negensprong - Dorp 2 (kleuterschool, eetzaal) - 2382 Poppel
Uur?
Deur open om 19:30u
Start 20:00u
Inschrijven vooraf is verplicht, voor 5 februari.
Hoe? Stuur een mail naar ouderraad@denegensprong.be met vermelding van je naam
en het aantal personen.
OF schrijf je in via eventbrite. Deze link zal gedeeld worden via de klassenapp.
OF je kan je naam en het aantal personen op een briefje bezorgen op het secretariaat.
Schrijf tijdig in want ook de andere Ravelse scholen zullen een uitnodiging bezorgen
aan hun ouders.

ZORG DAT ZE KLAAR STAAN !
De schoolbus is een succes! Dat is keigoed ! We zijn blij !
De buschauffeur Linda en de busbegeleidster Hild streven er uiteraard naar om ALLE kinderen
op TIJD op school af te leveren. Dat lukt niet elke dag even goed ....
Als ze op verschillende plaatsen "eventjes" moeten wachten, loopt dit al snel op in tijd.
Daarom een vriendelijk verzoek : zorg dat ze klaar staan aub. (jas aan, schoenen aan,....)

EERSTE COMMUNIE - VORMSEL

- De info-avond voor de eerste communie gaat door op dinsdag 15/01 om 20.00u in de
refter van de kleuterschool te Dorp 2. (brieven hiervoor werden reeds uitgedeeld)
- De info-avond voor het vormsel gaat door op woensdag 16/01 om 20.00u in de refter
van de kleuterschool te Dorp 2. !!! Het is een avond voor de ouder(s) EN de
toekomstige vormeling!!! (brieven hiervoor werden reeds uitgedeeld)

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 :
*** Haai! Tech op woensdag 30/01/2019 : voor kinderen tussen 10 en 14 jaar die
techniek in de vingers hebben of graag experimenteren. Georganiseerd door de
Talentenfabriek in De Waai, Werft 28 te Geel. Meer info op
www.talentenfabriek.be/haai-tech-geel

NEDERLANDS LEREN EN OEFENEN? KOM NAAR HET TAALHUIS!
Apprendre et pratiquer le Néerlandais? Alors venez au Taalhuis!
Niederländisch lernen und üben? Komm dann zum Taalhuis!
Learn and practice Dutch? Come to the Taalhuis!
Nauczyc i cwiczyc Holenderski? Przyjdz do Taalhuis!
Aprender y praticar el Neerlandés? Venga al Taalhuis!
!!!GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS !!!
=> Ontmoetingscentrum De Wilders, De Wilders 41 te Poppel
woensdag 9.30u tot 11.30u
=> 't Molenslop, Straatakkers 3 te Weelde
maandag 8.45u tot 12.00u
dinsdag 18.30u tot 21.00u
=> De Chalet, O.L.Vrouwstraat 3 te Ravels
dinsdag 10.00u tot 12.00u
donderdag 19.00u tot 21.00u

