NIEUWSBRIEF 27 - Schooljaar 2020-2021
School Dorp 2: 014/65 56 57 School Dorp 60: 014/65 66 89 Schoolbus: 0491/742 992

JAARTHEMA

Ma. 26/04/2021 : Zwemmen voor 4+5+6 - oudercontacten LS
Di. 27/04/2021

: oudercontacten LS - 5de lj neemt deel aan online verkeerstoets

Wo. 28/04/2021 : FRUITDAG - Letterdag P- oudercontacten LS
Do. 29/04/2021 : oudercontacten LS
Vr. 30/04/2021

: Schoolrekeningen worden verzonden - oudercontacten LS -

fietsexamen 6de lj

EXAMEN VEREKEER 5de EN 6de LEERJAAR

Volgende week testen de leerlingen van het 5de lj hun kennis van de
verkeersregels via de Grote Verkeerstoets van VSV. We nemen jaarlijks deel aan deze
online toets. De resultaten worden besproken met de kinderen en bezorgt natuurlijk
ook zinvolle informatie aan de leerkracht. Zo weten zij waaraan ze volgend jaar extra
aandacht moeten schenken en wat reeds goed gekend is.

De leerlingen van het 6de lj trekken op vrijdag 30 april naar Weelde
om daar het fietsexamen uit te voeren. Het parcours is tijdelijk met signalisatieborden
aangegeven. Zo kan men vooraf al eens gaan oefenen.

VIA MAIL
Op vrijdag 30 april worden alle schoolrekeningen via mail verzonden. Indien u geen
schoolrekening ontvangt of u hebt de rekening liever op papier, gelieve dan een
mailtje te sturen naar administratie@denegensprong.be

SPONSORTOCHT
Hartelijk dank voor jullie bijdrage ! Het voorlopige saldo waarvoor onze kinderen gaan
wandelen is € 1.073,10. Dit bedrag kan nog verhogen aangezien er nog steeds
stortingen binnenkomen. Dit kan nog tot en met zondag 25/04.

DE PET OP TEGEN KANKER
Voor meer info over deze jaarlijks terugkerende actie kan je kijken op :
depetoptegenkanker.be Zij verkopen PETPAKKETTEN. Dit geld wordt gebruikt om
vakantiekampen te financieren voor kinderen met kanker.
Een prachtige actie en zeer warm initiatief.

GROOT NIEUWS !!! DE KLEDINGACTIE MAG TERUG DOORGAAN !!!
Dag allemaal,

We hebben van de gemeente terug toestemming gekregen om een kledinginzamelactie te
organiseren!
Op zaterdag 8 mei, tussen 9 en 15u, kan je de kleding afzetten op de lagere school te
Dorp 60.
We organiseren weer een drive-in, coronaproof.
Je kan binnenrijden via de Kabienstraat en uitrijden via het Dorp.
Onderweg zet je uiteraard je kleding coronaproof af.
Al het textiel waar je vanaf wil, is welkom. (kleding, schoenen, handdoeken, lakens, ...)

Verzamelen maar, zodat we er ook dit jaar weer een groot succes van kunnen maken!

groeten,
De ouderraad.

GRATIS WEBINAR: MIJN KIND KAN AL SWIPEN? WAT NU?
maandag 26 april om 20u

Sommige tweejarigen swipen alsof ze nooit wat anders gedaan hebben. Andere kinderen
kijken amper naar een schermpje.
In deze digitale wereld groeien kleuters op omringd door schermen.
De tv, tablet, laptop, smartphone of spelconsole is voor kinderen een toegangspoort naar
een leuke activiteit: tekenfilmpje kijken, spelletje spelen, puzzel maken, online voorlezen,
dansen, leren over dieren, videobellen met oma en opa…
Hoe zit dat nu met schermtijd voor de allerkleinsten? Wat doen ze erop? Wat is geschikt
voor peuters en kleuters? En waar let jij als ouder best op? Dit webinar helpt je op weg.

Ik schrijf me in voor dit gratis webinar www.veiligonline.be/webinars

WAT: gratis webinar
WANNEER: maandag 26 april om 20 u
DUUR: 1 u 15 min
DOELGROEP: ouders met kinderen tussen 0 en 6 jaar
MEER INFO www.veiligonline.be of veiligonline@gezinsbond.be
Wat kan je verwachten?
Frederik Vanhuffel, één van de begeleiders van Veilig Online, neemt je mee in de wereld van
digitale media bij kleuters. We gaan in op schermtijd, kindvriendelijke inhoud, ouderlijk
toezicht, spelletjes, reclame... Dit webinar staat garant voor een grondige input van
informatie, tips en opvoedingsinspiratie.

ACTIVITEIT KAJ POPPEL

Op zondag 25/04/2021 organiseert de KAJ Poppel een bezoek aan een pretpark.
Onder voorbehoud - meer info volgt.

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

ZOMERVAKANTIE
Alle oudste kleuters ontvingen een flyer met informatie over de buitenschoolse opvang
tijdens de zomervakantie.

