NIEUWSBRIEF 8 - Schooljaar 2021-2022
School Dorp 2: 014/65 56 57 School Dorp 60: 014/65 66 89 Schoolbus: 0491/742 992

JAARTHEMA :

NU ZATERDAG KINDERBINGO !!!(start 19.00u gemeentezaal)
Ma. 25/10/2021 :ZWEMMEN voor 5de + 6de leerjaar - 3de lj gaat naar De
Liereman
Di. 26/10/2021 : Onthaalmoment nieuwe kleuters
Wo.27/10/2021 : FRUITDAG: DE SCHOOL ZORGT VOOR FRUIT (KIWI)
Do. 28/10/2021 : geen bijzondere activiteiten
Vr. 29/10/2021 : ZWEMMEN voor 4de leerjaar - Rapport 1

START HERFSTVAKANTIE T/M 7/11/2021

Halllooooo ben jij klaar voor de Bingoooo!!!

Wij alleszins wel ! We zien jullie graag verschijnen nu zaterdagavond (23
okt) in de gemeentezaal van Poppel ( dorp 30) . De deuren openen om
18.30 zodat we om 19 u kunnen beginnen. Handig is dat je een stift
meebrengt en je goed humeur, dan zorgen wij voor een spetterende
avond!

Tot morgen ! tot de 23ste !
Groetjes het Bingoteam

RAPPORT 1
Volgende week vrijdag ontvangen alle kinderen van de lagere school hun
1ste rapport. Het geeft een beeld van de resultaten van de eerste weken
van het schooljaar. Benoem de goede resultaten (niet enkel die met
punten) en geef je kind een schouderklopje. Moedig je kind aan voor
datgene wat nog niet goed lukt. Volgende keer nieuwe kansen !
Eind november voorzien we ook het eerste 10minuten-gesprek. We
bezorgen jullie tijdig meer info en inschrijfmogelijkheden.

DONKERE DAGEN, DUS WEES ZICHTBAAR
Nu het ook 's ochtends later licht wordt, is het belangrijk om "gezien" te
worden door andere weggebruikers. Daarom alvast een warme oproep om
alvast een fluohesje te dragen en te zorgen dat de fietsverlichting in orde
is. Na de herfstvakantie start de actie "Helm op, fluo top!" opnieuw. Meer
info wordt nog voor de vakantie bezorgd.

MEDEDELINGEN VANUIT DE GEMEENTE/BIB
- Workshops voor de kinderen tijdens de herfstvakantie
Info en inschrijving zie volgende link

- Jubileum Bib Ravels
Er zijn allerlei toffe optredens gepland. Klik op volgende link voor meer
info.

NA DE VAKANTIE IS HET ZOVER!
ZONDAG 14 NOVEMBER : HERFSTACTIVITEIT VOOR HET
HELE GEZIN.
Al ingeschreven? Niet te missen! Een topactiviteit georganiseerd
door het team van De Negensprong.
Ieder gezin ontving reeds een uitnodiging. Ieder kind een kleurplaat. Deze kleurplaat
mogen ze in de klas inkleuren en daarna mee naar huis nemen. Thuis kan deze voor de
raam worden gehangen zodat we op een mooie manier reclame kunnen maken voor onze
wandelingen MAAR alle kinderen maken zo ook kans op een leuk prijsje. Meer info op
de achterkant van de kleurplaat.

Inschrijven kan door het strookje + contant geld te bezorgen
via de leerkracht.
OF
door een mailtje te sturen naar
administratie@denegensprong.be + te storten op
rek.nr. BE95 7333 3732 0358 kredbebb
Met vermelding van aantal volwassenen (€ 5,-) en/of kids (€ 3,-)

