NIEUWSBRIEF 11 - Schooljaar 2021-2022
School Dorp 2: 014/65 56 57 School Dorp 60: 014/65 66 89 Schoolbus: 0491/742 992
JAARTHEMA :

!!! Nu zondag 21/11 komt de Sint aan in Poppel !!!
Ma. 22/11/2021 :ZWEMMEN voor 2de + 3de leerjaar - start oudercontacten KS volgens afspraak
Di. 23/11/2021 : Culturele voorstelling kleinste kleuters - ZWEMMEN voor 3KA+3KB
Wo.24/11/2021 : FRUITDAG - DE SCHOOL ZORGT VOOR FRUIT - Typles
Do. 25/11/2021 : Escapespel 5de lj
Vr. 26/11/2021 : ZWEMMEN voor 1ste leerjaar - einde oudercontacten KS

NU ZONDAG 21/11 KOMT DE SINT AAN IN POPPEL
Traditiegetrouw organiseren "de vrienden voor de Sint" de jaarlijkse intocht van de Sint in Poppel. Nu
zondag gaat het gebeuren!!! De Sint komt aan rond 14.00u in het dorp samen met de fanfare SNK. Zij
nodigen iedereen uit om langs de kant van de weg de Sint te verwelkomen. Daarna mogen jullie naar de
gemeentezaal komen en ontvangen alle kinderen een mooie snoepzak en een klein cadeautje. Gezien de
verstrengde corona-maatregelen is het verplicht voor alle +10 jarigen die de zaal betreden, om een
mondmasker te dragen.
"De vrienden voor de Sint" zullen er voor zorgen dat alles op een veilige manier zal verlopen. Tot
zondag!!!!

CORONA-INFORMATIE

Het nationale overlegcomité kwam deze week opnieuw samen en er werden strengere maatschappelijke
regels uitgevaardigd. Voor het basisonderwijs verandert er niet veel.
•

De mondmaskerplicht voor het 5de en 6de lj blijft minstens behouden tot aan de kerstvakantie. We
behouden zelf ook de afspraak dat het 4de lj ook het mondmasker draagt. Met de leerkrachten van
het 4de lj werd afgesproken om extra mondmaskerpauzes in te lassen. Naast ventilatie van de
klaslokalen werken de mondmaskers ook preventief tegen de verspreiding van het virus, zeker
wanneer er geen afstand kan gehouden worden.

•

Ouders dragen ook steeds een mondmasker bij het brengen en ophalen van de kinderen. Enkel met
een doktersattest kan afgezien worden van de verplichting om het mondmasker te dragen.

•

Ook CO2-meters zullen gefaseerd ingevoerd worden. Momenteel controleren we stapsgewijs de
luchtkwaliteit in onze klassen. Ondertussen blijven we inzetten op ventilatie. Met meer koude dagen
op komst, vragen we ook om bij de kledijkeuze hiermee rekening te houden en de kinderen te
voorzien van een (extra) warme trui/vest om aan te doen in de klas.

Toch slot nog enkele mededelingen:
•

Als er iemand besmet is in het gezin, hou je kind(eren) thuis.

•

Je brengt de school op de hoogte via info@denegensprong.be of via 014655657.

•

Een quarantaine-attest bezorgen om de afwezigheid te wettigen mag, maar is niet noodzakelijk. Je
hoeft er alleszins niet speciaal voor naar de huisarts te gaan. Dat spaart niet enkel iedereen wat
werk, maar ontlast ook een beetje de huisartsen.

•

Leerkrachten zullen het nodige materiaal klaarmaken of opdrachten online bezorgen. Dit kost
echter tijd. De leerkracht of het secretariaat zal je verwittigen als er iets klaar ligt om op te halen. We
rekenen op jullie begrip en geduld.

OUDERCONTACTEN KLEUTERSCHOOL
Volgende week gaan de oudercontacten door voor de kleuterschool. Gezien de verstrenging van de coronamaatregelen zullen de oudercontacten enkel telefonisch of digitaal doorgaan. Via Gimme werd hierover reeds
gecommuniceerd.

HERVATTING WERKEN SCHOOLHUIS
Volgende week gaat de aannemer opnieuw van start met de werken aan het schoolhuis te Dorp 60. Hierdoor zal de
toegang te Dorp 60 tijdelijk opnieuw afgesloten worden. We vragen iedereen opnieuw de toegang via de
Kabienstraat te gebruiken.
De aannemer tracht de toegang zo snel mogelijk terug vrij te maken.

CREATIEVELINGEN GEZOCHT VOOR ATELIERVOORMIDDAG
Als voorbereiding op onze kerstmarkt van 18 dec zijn we nog op zoek naar creatievelingen die met een
klein groepje kinderen van 4-5-6de lj aan de slag willen gaan om iets leuks te maken dat nadien kan
verkocht worden op de kerstmarkt. Deze ateliervoormiddag gaat door op woensdag 15 dec (8.45-12u).
Interesse? Stuur een mailtje naar directie@denegensprong.be

HELPERS GEZOCHT TIJDENS KERSTMARKT
De werkgroep van de kerstmarkt is volop bezig om -ondanks de moeilijke omstandigheden- toch een veilige
kerstmarkt te kunnen organiseren. Maar hiervoor zijn helpende handen van andere ouders en/of grootouders nodig.
Wie dus even tijd heeft, kan zich aanmelden of meer info vragen bij de verantwoordelijk Angela Bouwens
via ajmbouwens@gmail.com

PROFICIAT AAN ONDERSTAANDE WINNAARS VAN DE KLEURWEDSTIJD
Olivia/ Isa Beau Mulder - Mason Welten - Marieke Spiritus
Zij ontvingen maandag een leuk prijsje. Dank je wel voor de vele mooie tekeningen!
OOK EEN DIKKE PROFICIAT AAN DE WINNAARS VAN HET RAADSPEL ter plaatse zondag.
Lotte won het snoeppakket bij de kinderen.
Dré won de bon van 't Moontje.

Dank je wel aan alle wandelaars en sympathisanten die van onze Herfstactiviteit een succes maakte!!!
Dank je wel aan 't Moontje voor de fijne sponsoring.

Het team van De Negensprong.

DE SCHOOLREKENINGEN ZIJN VERZONDEN/UITGEDEELD
Vorige week zijn alle schoolrekeningen via mail verzonden. Families die de schoolrekening graag op
papier ontvangen, hebben deze vorige week ook gekregen. Wij rekenen op een correcte betaling. Meer
info? Graag een gesprekje i.v.m. de betaling? Neem contact op via telefoon 014/65 56 57 (Guy of Brigitte) of
via mail : administratie@denegensprong.be
O P G E L E T !!! Door een input fout op de boekhoudafdeling in Turnhout is er een te laag bedrag aangerekend
betreffende de voor-en naschoolse opvang. Deze families ontvangen deze week een extra rekening.

VERSLAG EERSTE VERGADERING LEERLINGENRAAD
1.

Knutselnamiddag organiseren
In D60 zijn er af en toe al ateliervoormiddagen. In D2 is dit een leuk idee. Even met de leerkrachten afstemmen, dat ze eens 1 keer
per maand de twee knutsellessen van die week samen zetten naar 1 hele namiddag.

2.

Gras op de speelplaats
In D2 en D60 vinden ze dit allemaal een goed idee. Er zijn teveel stenen op de speelplaats. Gras is ook fijner om op te spelen.
Nadelen zij n wel: Wie gaat het maaien? In de wintermaanden groeit het niet en zal het snel een modderpoel worden.
Meester Guy zal ook met de ouderraad brainstormen over een opfrissing van de speelplaats. Er zal nog verder worden bekeken hoe
we de speelplaats aantrekkelijker en groener kunnen maken. Ideetjes zijn altijd welkom tegen volgende leerlingenraad !

3.

Schriftje mee naar buiten
In D60 mag dit al. In D2 lijkt ons dat ook geen probleem! Wel opletten dat het niet te groot is. Ook mogen ze maar 1 ding mee naar
buiten nemen.

4.

’s Morgens niet basketballen in D60
Dit is heel vervelend voor kinderen die toekomen op school! Iedereen is hiermee akkoord. Afspraak is dat er om half 9 niet
gebasketbald mag worden.

5.

Donderdag geen ballen in D60
In de klassen is er gestemd. De meningen waren heel verdeeld. Voordeel is dat er dan meer samen gespeeld wordt. Nadeel is dat er
enkele jongens zich soms gaan misdragen.
Voorstel is om tot aan de volgende leerlingenraad in december geen ballen meer op donderdag toe te staan. In december zullen we
dit evalueren en bekijken of we het zullen verder zetten.

6.

Rondvraag
- Meer speeltuigen op de speelplaats. Voorstellen zijn welkom!
- In de winter elke dag pantoffels dagen. Is vorig schooljaar ook al gebeurd en dit ging goed. Volgende leerlingenraad hierover
afspraken maken.

Samana solidariteitsactie: Uitslag tombola 2021 Poppel – Bedankt aan iedereen voor de steun!

*Gewone loten (blauw) wint 50 euro

* Gewone loten (blauw) wint 25 euro

A127599

A127654 A127822 A128023 A129023 A128447 A129447

