NIEUWSBRIEF 30 - Schooljaar 2021-2022
School Dorp 2: 014/65 56 57 School Dorp 60: 014/65 66 89 Schoolbus: 0491/742 992
JAARTHEMA :

Ma. 16/05/2022 : ZWEMMEN voor 2de + 3de lj - SPORTDAG KLEUTERSCHOOL
Di. 17/05/2022 : ZWEMMEN voor 3de KK
Wo.18/05/2022 : FRUITDAG - Opa Brom letter D
Do. 19/05/2022 : geen bijzondere activiteiten
Vr. 20/05/2022 : ZWEMMEN voor 1ste lj

PROJECT KLEUREN
Het was een topweek! Zo kleurrijk ! Hebben jullie de mooie foto's gezien op facebook en op
Gimme?
De kinderen hebben genoten van alle activiteiten die werden aangeboden. Die activiteiten en
lessen waren niet enkel zeer kleurrijk, maar evenzeer inspirerend en vooral ook leerzaam. De
pijlers "Betrokkenheid, Groei en Samen" ... kwamen tijdens dit project aan bod.

SPORTDAG KLEUTERS
Nu maandag 16 mei hebben alle kleuters sportdag. Zoals reeds aangekondigd is, gaat
deze sportdag door aan de lokalen van de St. Sebastiaansgilde in de
Krommendijk. Ouders brengen hun kleuters 's morgens tot daar en halen ze ook daar
terug op. Kleuters die in de voor- of naschoolse opvang zijn of met de schoolbus
komen/gaan, worden door de school naar de juiste locatie gebracht.
Gelieve uw kleuter sportieve kleding aan te geven en een lunchpakket en drinken voor
een hele dag.

BUITEN SPORTEN
De B-klassen sporten deze week binnen en de A-klassen sporten buiten Zorg voor
aangepast kledij aub! Dit is enkel voor de lagere school.

SCHOOLFEEST OP 11 JUNI
Op zaterdag 11 juni is het SCHOOLFEEST !!! Het schoolfeest zal doorgaan in de
Krommendijk aan de jeugdlokalen.
Het zal een schoolfeest worden met optredens van alle kinderen. Na de optredens
kunnen ouders en kinderen, familie en vrienden, genieten van een drankje en een
hapje. Voor de kinderen worden er ook spelletjes voorzien.
Om dit schitterende feest vlot te laten verlopen, heeft de ouderraad VEEEEEEEEEL
helpende handen nodig. Interesse? Stuur een mailtje naar
ouderraad@denegensprong.be of vul het online formulier
in: https://forms.office.com/r/mBt06MYRvx

MASSA-ACTIVITEIT VAN ALLE VERENIGINGEN
Superleuke activiteit voor alle kinderen van de LAGERE SCHOOL. Meer info zie
onderstaande link:
https://mcusercontent.com/8c065ff49190e384e16c147b3/files/5885a8d2-5b68-7dda-1b9512a3d7de9350/Flyer_massa_activiteit.pdf

