Nieuwsbrief 23 - Schooljaar 2019-2020
School Dorp 2: 014/65 56 57 School Dorp 60: 014/65 66 89 Schoolbus: 0491/742 992

AGENDA:
Maandag 09/03/2020

: Zwemmen voor 4+5+6 - Letterdag 3KA+B: LETTER L

Dinsdag 10/03/2020

: culturele voorstelling 2de + 3de KK voormiddag

Woensdag 11/03/2020 : FRUITDAG - Typles - Mega lessen 6de lj
Donderdag 12/03/2020 : Wieltjesdag
Vrijdag 13/03/2020

: Voordracht India 4de + 5de lj

DONDERDAG 12 MAART
Op donderdag 12 maart is het op onze school WIELTJESDAG. Alle leerlingen mogen dan 'rollend materiaal'
meebrengen om mee te spelen tijdens de pauzes. Skateboard, rolschaatsen, stepje, waveboard,...
(Let op! Niets op batterijen of elektronisch. Geen fietsen)

HELE DIKKE DUIM
Ook dit jaar was carnaval op De Negensprong weer een groot succes. De weergoden waren ons ook dit jaar
weer goed gezind! Prins Max en zijn hofdames Faye en Merel 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 Lou van
Gennip die als Billie Eilish was verkleed en Nina Brands, Eva Smit en Britt Clemens die een prachtig lopend
buffet hadden geknutseld. Dit wil niet zeggen dat een aantal andere kinderen niet heel dichtbij waren. Ieders
creativiteit wordt 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 Karl, 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

DE INSCHRIJVINGEN ZIJN GESTART...
Begin al maar vast te oefenen... want vanaf nu kan je je inschrijven voor 'Poppel's Got Talent'
dit gaat door op zaterdag 28 maart.
Omdat we het dit jaar wat anders aanpakken en je niet alleen kan playbacken, maar ook dansen, turnen,
zingen, muziekinstrument bespelen, voetballen,.... of elk ander talent, willen we jullie laten weten dat de jury
rekening houdt met de volgende punten :
- de uitvoering
- aankleding/decor
- het plezier/enthousiasme
- creativiteit
Zo weten jullie een beetje waar je op kan letten.
Je kan je inschrijven via Gimme of via mail : ouderraad@denegensprong.be tot en met vrijdag 20 maart.
Heb je nog vragen of opmerkingen, of heb je zin om te helpen bij het klaarzetten of tijdens de show
mag je ook altijd mailen naar de ouderraad.

LEERKRACHTEN OP VORMING
Vrijdag, 13 maart zijn juf Tinne en juf Diane in de voormiddag afwezig wegens een vorming. Zij zullen
vervangen worden door juf Jackie en juf Erna.

De school biedt vrijblijvend paasboeken aan van uitgeverij Averbode. Meer info kunt u bekijken op
www.uitgeverijaverbode.be/paasvakantieboeken of vraag een foldertje via de leerkracht.
U kan bestellen: - paasvakantieboek € 7 - extra educatieve uitgave € 7
Graag het gepaste geld met vermelding van naam en klas in een envelopje afgeven ten laatste op 16
maart.

EN Zusterlijk Delen
Ieder schooljaar nemen wij met onze school deel aan de actie van Broederlijk Delen tijdens de Vasten.
In de klas wordt er dan op regelmatige basis gewerkt rond dit thema aan de hand van prenten/teksten/...
Er staat ook een spaarpotje in de klas, waarin de kinderen kunnen sparen voor Broederlijk Delen.
De laatste vrijdag voor de paasvakantie organiseren wij een sponsorwandeling waarmee de kinderen
een centje kunnen verdienen voor Broederlijk Delen.
Vanaf dit schooljaar gaan we ook Zusterlijk Delen. We doen dit voor de kinderen van India.
Marie José De Mulder is een actieve inwoonster van Poppel. Zij werkt een heel jaar om geld in te zamelen
voor de arme kinderen in India, om hen naar school te kunnen laten gaan.
Telkens als ze voldoende geld verzameld heeft voor een nieuw project, gaat ze dit zelf brengen naar India.
Ze verblijft dan ongeveer drie maanden daar en reist door India om ieder zijn deeltje te gaan bezorgen.
Natuurlijk beleeft ze dan heel wat avonturen. Die wil ze graag met onze kinderen delen. Marie José komt
tijdens
de vastenperiode in alle klassen van de lagere school een beetje vertellen over haar India.
Als school willen wij haar projecten graag steunen. Een deel van de opbrengst van de sponsorwandeling zal
dan ook naar haar projecten gaan, Zusterlijk Delen.

Zaterdag 14/3 : Vastenviering om 19.00u in de kerk van Poppel speciaal voor de
eerste communicanten en de vormelingen. Iedereen van harte welkom!
Woensdag 18/3 : Pedagogische Studiedag = vrije dag voor alle kinderen

.

