NIEUWSBRIEF 28 - Schooljaar 2020-2021
School Dorp 2: 014/65 56 57 School Dorp 60: 014/65 66 89 Schoolbus: 0491/742 992

JAARTHEMA

Ma. 03/05/2021 : Zwemmen voor 1+2+3 - oudercontacten KS
Di. 04/05/2021

: Zwemmen voor 3de KK - oudercontacten KS

Wo. 05/05/2021 : FRUITDAG - Letterdag M- oudercontacten KS
Do. 06/05/2021 : Wieltjesdag - oudercontacten KS
Vr. 07/05/2021

: oudercontacten KS

ONTVANGEN ?
Op vrijdag 30 april worden alle schoolrekeningen via mail verzonden, maar ook enkele op
papier verdeeld. Indien u geen schoolrekening ontvangen hebt of u wilt uw rekening toch
liever op papier, gelieve dan een mailtje te sturen naar administratie@denegensprong.be .

SPONSORTOCHT
Helemaal geweldig!!! Het saldo is nog opgelopen naar € 1688,- Nogmaals bedankt aan
iedereen.

NIEUWS UIT DE VERKEERSWERKGROEP

De voorbije week werden in Dorp naast onze kleuterschool op verzoek van de
verkeerswerkgroep enkele felkleurige beugels geplaatst. Ze vormen zo een een duidelijke
visuele scheiding tussen de rijbaan en het voetpad. We hopen zo de veiligheid van de
wachtende ouders te verbeteren.

Ter hoogte van de uitgang in de Kabienstraat (Dorp 60) werden opnieuw
bordjes opgehangen met Kiss&ride-zone langs het grasveldje. 's Ochtends kan dit stukje
gebruikt worden om kinderen te laten uitstappen: kusje en verder rijden.

De politie heeft reeds enkele controles uitgevoerd en er zullen in de toekomst nog bijkomende
controles plaatsvinden. Ze hebben gemeld dat ze zich vooral focussen op foutparkeerders ter
hoogte van de gele onderbroken lijnen aan het kruispunt Vond - Kabienstraat en op diegenen
die zich op het voetpad in de Vond parkeren. Een gewaarschuwd man of vrouw ... weet je wel?!

6de LEERJAAR ZAMELT 1354 EURO IN VOOR TEAM VIC

Het zesde leerjaar van onze school startte eind februari met hun koekjesmixproject. Het kadert binnen hun lessenpakket en met dit project realiseren ze heel wat leerplandoelen.
Prijzen vergelijken, juiste hoeveelheden ingrediënten afwegen, verkoopprijs bepalen, bestelbonnen
maken, afspraken maken over verkoop in coronatijden… én een goed doel bepalen waaraan de winst
geschonken kon worden. Dat werd snel gevonden … Team Vic. Vic is het broertje van Rune en Fedde
en heeft NKN, een ongeneeslijke ziekte waar nog niet veel over gekend is. Daarom kan elke som geld
goed besteed worden aan onderzoek. Uiteindelijk hebben ze zo’n 243 potten verkocht, want een winst
van 1354 euro heeft opgeleverd. Joke, de mama van de Vic heeft de zesdeklassers ook nog

geïnformeerd wat betreft de ziekte en Team Vic. Zo ging iedereen met een fijn gevoel naar huis.

EEN MAILTJE VAN DE DIENST BEVOLKING
Wij merken dat heel wat ouders de vervallen kids-ID van hun zoon of dochter nog niet hebben laten
vernieuwen. Dat is zeer begrijpelijk, want een kids-ID is enkel verplicht als je naar het buitenland gaat
en dat konden we of mochten we het voorbije jaar nauwelijks. Toch worden er weer stilaan plannen
gemaakt om weer te gaan reizen…al is het maar voor enkele dagen naar Nederland. Maar ook
Nederland is ‘het buitenland’!

Omdat we jaarlijks (zelfs in normale tijden) meerdere burgers aan onze loketten ontvangen die hun
zomervakantie al lang geleden geboekt hebben, maar er niet aan gedacht hebben dat hun
identiteitsdocumenten ook geldig moeten zijn om te kunnen reizen, willen we er hen bewust van
maken dat ze dit beter tijdig in orde brengen. De kosten voor een spoedprocedure lopen immers hoog
op.

Graag willen we jullie vragen om onderstaand bericht te verspreiden via de
nieuwsbrief/Gimme/Facebookpagina van de school.
Wij hebben in het verleden al ondervonden dat het helpt.

link: https://www.ravels.be/hoopt-u-ook-in-de-zomervakantie-terug-op-reis-te-kunnen-gaan

Meer nuttige info:


Pasfotocabine in het gemeentehuis: https://www.ravels.be/fotocabine-in-het-gemeentehuis



Kids-ID: https://www.ravels.be/producten/detail/14/kids-id-elektronisch-identiteitsdocumentvoor-kinderen-onder-de-12-jaar

Identiteitsbewijs niet-Belgisch kind (NIET geldig om te reizen):
https://www.ravels.be/producten/detail/54/identiteitsbewijs-voor-een-niet-belgisch-kind

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.

WE ONTVINGEN ONDERSTAANDE MAIL
Idee Kids vzw organiseert kampen zonder overnachting voor kinderen tussen 3 en 12 jaar. Tijdens
deze 'kampen waar je iets van opsteekt' gaan kinderen een hele week aan de slag rond een
kampthema. Je kan kiezen uit meer dan 100 verschillende thema’s. Monitoren met pedagogische
ervaring toveren met gemak een glimlach op elk gezicht. Ontdek onze kampen in je buurt, neem snel
een kijkje op ideekids.be!

