NIEUWSBRIEF 2 - Schooljaar 2020-2021
School Dorp 2: 014/65 56 57 School Dorp 60: 014/65 66 89 Schoolbus: 0491/742 992

JAARTHEMA

Ma. 14/09/2020 : Zwemmen voor 4+5+6
Di. 15/09/2020

: Muziekvoorstelling voor 2de + 3de lj

Wo. 16/09/2020 : FRUITDAG
Do. 17/09/2020 : Geen bijzondere activiteiten
Vr. 18/09/2020

: Geen bijzondere activiteiten

ALTERNATIEVE VOLKSSPELEN
O.w.v. corona is er dit jaar geen kermis in ons dorp en dus zullen er ook geen
volksspelen plaatsvinden.
Onze school organiseert daarom voor de kinderen van 3KS en lagere school
enkele alternatieve volksspelen. Zo beleven zij toch een leuke namiddag en
zijn ze sportief bezig.
Bij deze activiteit kunnen ouders uiteraard NIET aanwezig zijn.

NIEUWS VERKEERSWERKGROEP
Onze werkgroep verkeer bestaat uit ouders en een delegatie van de school. Ze
zitten regelmatig samen om een aantal zaken te bespreken, nieuwe voorstellen
te doen, acties te organiseren ... steeds met als doel de verkeersveiligheid rond
de school te verbeteren.
De werkgroep formuleert regelmatig voorstellen en bezorgt die aan het
gemeentebestuur. Eén van die voorstellen was om het bord van de bebouwde
kom (komende van richting Weelde) te verplaatsen, zodat het verkeer vroeger
vaart moet minderen. We hopen hiermee de snelheid aan de school te
verlagen. Zeker tijdens het begin en eind van de schooldag wanneer ook de
Zone 30 van toepassing is.

BOEKJES EN TIJDSCHRIFTEN
Onze school biedt volledig vrijblijvend enkele boekjes en tijdschriften aan. Het
aanbod ziet u hieronder.
Bestellen kan enkel door het geld contant in een envelopje te stoppen met
hierop de naam van uw kind, de klas en de naam van het boekje dat uw wenst
te bestellen.

Overzicht boekjes
Kleuterschool
Onthaalklas
1ste kleuterklas
de

2 kleuterklas
3de kleuterklas

Doremini+ Kid’i
Leesbeestje
Doremini + Kid’i
Leesbeestje
Doremix+ Kid’i
Leesknuffel
Bobo
Doremi
Leesknuffel
Bobo

Averbode
Averbode
Averbode
Blink
Averbode

36€
24€
36€
24€
36€
39€
30€
36€
39€
30€

Lagere school

1ste leerjaar

2de leerjaar

de

3 leerjaar

de

4 leerjaar

Leesfan 1
Zonnekind
Leespas
Robbe en Bas
Bobo
Leesfan 1
Leesfan 2
Zonnekind
Leespas
Robbe en Bas
Wild van Freek
Wild van Freek extra
Leesfan 2
Zonnestraal
Leeskriebel
Wild van Freek
Wild van Freek extra
Klap
Zonnestraal
Leeskriebel
National Geographic

Averbode

Blink
De eenhoorn
Averbode

Blink

Averbode
Blink
Averbode
Blink

21€
39€
30€
30€
30€
21€
21€
39€
30€
30€
37€
47€
21€
39€
30€
37€
47€
21€
39€
30€
37€

5de leerjaar

de

6 leerjaar

Basis
National Geographic
Extra
klap
Leeskriebel
Vlaamse filmpjes
National Geographic
Basis
National Geographic
Extra
Vlaamse filmpjes
National Geographic
Basis
National Geographic
Extra

47€
21€
Averbode

30€
31€
37€

Blink
47€

Averbode
Blink

31€
37€
47€

FIETSVAARDIGHEID EN FIETSCONTROLE
Tijdens week 39 is het op onze school 'verkeersweek'. Op dinsdag 22
september komen enkele inspecteurs van de politie alle fietsen van de
kinderen van de lagere school controleren. Iedereen heeft dus nu nog enkele
dagen tijd om te zorgen dat deze in orde zijn.

KRIEBELTEAM
Op woensdag 23 september zal het Kriebelteam op school aanwezig zijn voor
de luizencontrole.
Deze week waren zij ook al actief na een melding van een besmetting.
GEZOCHT !!! Het Kriebelteam zoekt nog vrijwilligers die af en toe een handje kunnen toesteken
bij
de controles. Deze zijn in principe elke woensdag na een vakantie, tenzij anders gemeld.
Hoe groter de groep, hoe sneller ze klaar zijn uiteraard. Interesse? Neem contact met Katrien
(mama van Roos en Floor) via mail : jooskatrien@telenet.be

OPHALEN VANAF 15.45U
De naschoolse opvang start om 15.45u. Ouders die hun kind komen ophalen
vanaf 15.45u kunnen dit enkel via de ingang naast de sporthal (glazen gang).
De poorten zijn vanaf dan op slot voor de veiligheid van onze kinderen.
Ouders komen de gang binnen en lopen door tot aan de laatste deur links , ze
drukken op de bel en wachten in de gang. Arlette en/of Brigitte zullen dan uw
kind tot aan de deur brengen.

OPVANG OP WOENSDAG
Op onze school is er GEEN opvang op woensdagmiddag. Voor kinderen die te
laat worden opgehaald, rekenen wij een boete aan.
Er is echter wel een mogelijkheid om uw kind naar de naschoolse opvang te
laten gaan op woensdagnamiddag.
Hoe werkt dit?
Je zorgt er voor dat je kind(eren) aangemeld is (zijn) bij de gemeente Ravels
voor deze opvang. (Eénmalig aanmelden volstaat)
Je geeft je kind een lunchpakket mee. Je verwittigt de school en/of leerkracht
dat je kind naar de naschoolse opvang (Warreltje) moet.
Zij zorgen er dan voor dat de schoolbus deze kinderen naar de gebouwen van
de opvang brengt te Weelde. Je kan daar je kind(eren) later ophalen.

De schoolbus rijdt weer !!!
* Geen parkeerproblemen meer!
* Niet twee keer per dag op en neer dus tijdbesparend!
* Kinderen worden thuis aan de deur opgehaald en veilig onder begeleiding aan de
schoolpoort afgezet
* Milieubewust
* VERMIJDEN VAN DE DRUKTE ROND SCHOOL DUS EXTRA HANDIG IN TIJDEN
VAN CORONA!
* Dit alles aan voordelige tarieven! 2de kind krijgt korting, 3de kind is gratis

Volg ons op facebook : schoolbus VBS de Negensprong Poppel

Team De Negensprong

