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Nieuwsbrief 24 - Schooljaar 2018 - 2019
School Dorp 2= 014/6565657 School -Dorp 60 = 014/656689- Schoolbus = 0491/742992

AGENDA

Nu zaterdag 19.00u viering in de kerk voor de eerste com.+ familie.

Maandag 18/03/2019 :Zwemmen 4de lj + 6de lj Bezoek a/ containerpark 2A+B !!!Regenjas meebrengen/aandoen
Letterdag in 3KA+B : de letter L
Dinsdag 19/03/2019

: Zwemmen 3Ka Bezoek a/ Bib Ravels 3A+B

Woensdag 20/03/2019: De school is gesloten wegens een staking.
Donderdag 21/03/2019: Zwemmen 5de lj Bezoek a/ Talentenschool 6A+B
Vrijdag 22/03/2019

: Bezoek a/ Technopolis + Speelgoedm. 4de + 6de lj

HET CARNAVALSTEAM DANKT ...
Ook dit jaar was carnaval op De Negensprong weer een groot succes. Prins Mees en
zijn hofdames Gianna en Jayda vonden het niet makkelijk om een keuze te maken wie
nu daadwerkelijk het meest origineel was in de stoet. De keuze is uiteindelijk gevallen

op Luuk Vermeer die als robot was verkleed en Matt Reijnen die een prachtige
brandweerwagen had geknutseld. Dit wil niet zeggen dat een aantal andere kinderen
niet heel dichtbij waren. Ieders creativiteit is in ieder geval zeer gewaardeerd en niet
alleen door ons maar ook door de vele toeschouwers in het dorp! De kleuters hebben
vervolgens weer fijn kunnen springen, knutselen en dansen in de refter en de
gemeentezaal was weer te klein voor de lagere school met hulp van DJ meester Guy,
waarvoor enorme dank.
Dankbaar waren wij wederom voor de grote groep helpers die ervoor hebben gezorgd
dat de feestzalen leuk werden versierd en net zo snel in hun oude staat werden
hersteld, en de hulp die werd geboden bij het bakken van de wafels en schenken van de
drankjes. Ook dit jaar hebben we het feest goedkoop kunnen maken dankzij
de financiële bijdrages van sponsoren. Ook het belangeloos meerijden in de stoet
ten behoeve van de muziek en het vervoer van de kinderen werd zeer gewaardeerd.
Het carnavalsteam

WOENSDAG 20 MAART: STAKING (school gesloten)
Op woensdag 20 maart 2019 organiseren alle onderwijsvakbonden een staking in het onderwijs. Ook alle
personeelsleden van onze school zullen hieraan deelnemen. Hierdoor kunnen we geen veilige opvang
verzorgen voor de kinderen. Na overleg met het schoolbestuur werd beslist om de school op woensdag,
20 maart te sluiten.

LEERKRACHTEN OP VORMING

Maandag volgen juf Zjee en juf Mieke een vorming rond Nederlands. Juf Marleen zal op
dinsdag een opleidingsdag rond preventie volgen. Er wordt voor vervangende
leerkrachten gezorgd.

OPROEP OM MASSAAL ROS GELD IN TE ZAMELEN TEGEN KANKER.

Vanaf december 2019 zullen de rosse 1 en 2 centjes uit onze portemonnees
verdwijnen. Vandaar dat Kom op tegen Kanker Vlaanderen nog een allerlaatste keer
oproept om massaal ros geld in te zamelen tegen kanker. OOK ONZE SCHOOL DOET
MEE ! Op het kantoor van onze school staat "de rospot". Hierin kunt u uw rosse centjes
doneren voor dit goede doel. Komt u niet vaak op school en wenst u toch te doneren?
Doe dan de rosse centjes in een zakje en geef ze mee met uw kind. Dan komt dat
vanzelf op de juiste plaats terecht.
De kinderen te Dorp 60 kunnen deze centjes aan de leerkracht bezorgen. Zij zullen er
voor zorgen dat ze op het kantoor geraken. Alvast dank ! Dit kan nog tot 28 maart !!!

KLEUTERS 2KB FOTO MEEBRENGEN
De kleuters van juf Brigitte uit 2KB moeten maandag een foto van papa meebrengen.

KRIEBELTEAM OP PAD.
Deze week was het kriebelteam weer op pad in onze school.

HET IS ZOVER ! HET GAAT GEBEUREN ! WEES ERBIJ! TOPEVENEMENTJE !

OPROEPJE !
=> We zijn op zoek naar enkele verkeersouders die de werkgroep rond verkeer willen
versterken.
=> Voor onze ateliervoormiddag op woensdag 27/3 zoeken we nog enkele mensen die
samen met een klein groepje kinderen iets willen
knutselen/bakken/koken/naaien/schilderen/kleien/.... Dit kan in een locatie op de school
of gewoon bij u thuis.
INTERESSE in een van bovenstaande oproepjes? Stuur een mailtje naar
administratie@denegensprong.be of bel even 014/65 56 57

KINDERBINGO 30 MAART
Op zaterdagavond 30 maart is het weer zover, de tweede bingo van dit schooljaar. Heb
je zin om kans te maken op geweldige mooie prijzen hou dan zeker deze moment vrij.
We hebben nieuwe overzichtelijke bingo kaarten met minder cijfers. Handig! Zeker voor
de kleinste onder ons.
Jij komt toch ook! Zaal open om 18.30u - start Bingo 19.00u

Wil je komen helpen 's middags met klaarzetten of 's avonds (bar, garçon, snoep,..) laat
het ons weten brendab2382@gmail.com of timmermansanniek@yahoo.com

Groetjes Brenda, Gert en Anniek

DUBBELE PUNTEN BEBAT
Van maandag 11 maart tot zondag 31 maart krijgt onze school dubbele punten voor
elke kilo gebruikte batterijen. De ideale gelegenheid om het puntentotaal van onze
school een extra boos te geven, toch? Batterijen inleveren kan via uw kind of
rechtstreeks in de ton te Dorp 2 of Dorp 60.

WE ZIJN GESTART ! 3KA + 3KB MAANDAG = LETTERDAG
Deze week zijn de kleuters van juf Lotte en juf Nathalie gestart met het kennismaken
met de verschillende letters. Alle ouders ontvingen hierover een brief op GIMME.
Elke week werken zij rond een andere letter. Deze letter wordt ook telkens
aangekondigd in de nieuwsbrief bij de agenda.

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 :
*** Deze week werden er folders meegegeven van Wirrel Warrel
*** Nieuws van de Bib te Ravels
Voorlezen voor kleuters, in de bib! Woensdag, 20 maart Van 14.00u tot 15.00u Geen
inschrijving nodig, gratis! Organisatie: bib Ravels, Kloosterstraat 4, 014/65 21 56 en
info@bibravels.be Voorlezen voor kleuters, in de bib! Woensdag, 20 maart Van 14.00u
tot 15.00u Geen inschrijving nodig, gratis! Organisatie: bib Ravels, Kloosterstraat 4,
014/65 21 56 en info@bibravels.be

