NIEUWSBRIEF 14 - Schooljaar 2020-2021
School Dorp 2: 014/65 56 57 School Dorp 60: 014/65 66 89 Schoolbus: 0491/742 992

JAARTHEMA

Ma. 04/01/2021 : ZWEMMEN voor 1-2-3
Di. 05/01/2021

: Zwemmen voor 3KK

Wo. 06/01/2021 : FRUITDAG
Do. 07/01/2021 : geen bijzondere activiteiten
Vr. 08/01/2021

: geen bijzondere activiteiten

KERSTVAKANTIE

Het eerste trimester van het schooljaar 20-21 zit erop. Ook dit schooljaar zal ongetwijfeld een
bijzonder schooljaar worden.
Op 1 september zijn we gestart met heel wat specifieke coronamaatregelen. Gelukkig hebben onze
kinderen de lessen kunnen volgen. Het aantallen klassen in quarantaine bleef beperkt tot de 3de
kleuterklas eind oktober. We blijven dan ook onze inspanningen en maatregelen volhouden na de
vakantie. Scholen zullen trouwens ook na de kerstvakantie nog in code oranje aan de slag moeten
gaan.
Momenteel is er nog geen beslissing genomen om de kerstvakantie te verlengen zoals men dat ook
heeft gedaan bij de herfstvakantie. We gaan ervan uit dat we terug starten op maandag 4 januari.

Indien dit alsnog verandert, zullen we de nieuwe informatie en richtlijnen meedelen via Gimme.
Als school willen we echter wel anticiperen op een mogelijk scenario met extra vakantie of sluiting van
de school. Daarom krijgen de kinderen van de lagere school alvast hun werk- en/of leerboeken mee
naar huis. Indien de scholen toch nog tijdelijk de deuren moeten sluiten en we eventueel
afstandsonderwijs moeten organiseren, dan kunnen we alvast aan de slag.
Hou het veilig en zo ook wellicht gezond !

TWEEDE SCHOOLREKENING
Alle kinderen ontvingen deze week de tweede schoolrekening.
Wij rekenen op een correcte betaling.
Vragen bij de schoolrekening? Wij zoeken samen met u naar een oplossing.
Contacteer ons via 014/65 56 57 of via mail administratie@denegensprong.be

NIEUWE KLEUTERS EN EXTRA KLEUTERKLASJE 1KC
Na de kerstvakantie mogen wij 9 nieuwe kleuters verwelkomen in onze kleuterschool, 8 daarvan zijn
instappertjes. Zij zetten dus letterlijk hun eerste stappen in hun nog prille onderwijsloopbaan. Omdat
de groep instappers te groot wordt voor één klas, zal vanaf januari een extra klasje ingericht worden.
Juf Katrien zal na de vakantie de klasjuf worden van 1KC en verwelkomt een aantal kleuters die van
1KA (juf Ann) naar 1KC doorstromen. Op deze manier kunnen we kwaliteitsvol onderwijs blijven
bieden aan onze jongste Negensprongertjes.

SCHOOLBUSABONNEMENTEN EN KAARTEN
Niet vergeten! Na de kerstvakantie start een nieuwe maand maar ook een nieuw trimester.
Zorg dat de kideren in orde zijn met hun abonnementen/kaarten. Kun je als ouder niet op
school geraken om nieuwe abonnementen/kaarten aan te schaffen? Vraag dan aan de
busbegeleidster Hild of zij dit voor jou in orde wil maken op het kantoor van de school.

ACTIVITEIT KAJ POPPEL

Op zondag 20/12 organiseert de KAJ Poppel een activiteit : Schaatsen
De leden worden verwacht om 12.00u in het lokaal. Het einde is voorzien om 17.00u

!!! KAJ POPPEL IS EEN JEUGDVERENIGING enkel VOOR JONGENS VAN 6 TOT 12 JAAR !!!

Het voltallige team van De Negensprong wenst alle kinderen en hun familie
veilige, fijne feestdagen en veel geluk en gezondheid in het nieuwe jaar!!!

