NIEUWSBRIEF 37 - Schooljaar 2021-2022
School Dorp 2: 014/65 56 57 School Dorp 60: 014/65 66 89 Schoolbus: 0491/742 992

JAARTHEMA :

Vr. 01/07/2022: START ZOMERVAKANTIE t/m 31/8
ma 29/08/2022: Kennismakingsmoment voor de kleuters (18.30-19.30u)
Do. 01/09/2022 : Eerste schooldag nieuwe schooljaar
Vr. 02/09/2022 : Zwemmen voor 1ste leerjaar: vergeet je zwemtas niet!!!

LAATSTE SCHOOLREKENING
De laatste schoolrekeningen werden verstuurd. Mogen wij u vriendelijk
verzoeken deze tijdig te betalen aub.
Voor vragen/info zijn wij steeds bereid tot luisteren of om samen naar een
oplossing te zoeken. 014/65 56 57

1) We zijn ook op zoek naar kandidaten die volgend jaar het team van
gemachtigd opzichters willen ondersteunen. Heb je in de ochtend 20
minuutjes tijd, dan ben jij onze vrouw of man die we zoeken. Je helpt
vanaf 8.30u om kinderen (en hun ouders) veilig oversteken aan de school
in Dorp 2 of Dorp 60. We zorgen voor een opleiding en nodige informatie.
Ook indien je maar één moment kan, ben je zeer welkom.
Mensen die bij het einde van de schooltijd even willen helpen zijn
overigens ook welkom. 10 minuutjes bij het einde van de lesdag volstaat.
Je eigen kinderen kunnen tot zolang gratis in de opvang blijven.

2) Om het team van de middagtoezichten te versterken, zijn we ook op
zoek naar vrijwilligers die tegen een vergoeding zowel in Dorp 2 als Dorp
60 mee willen ondersteunen tijdens de middagpauze op de speelplaats.
Interesse? Laat maar weten welke dag voor jou past van 12.00u tot
13.00u.

Geïnteresseerden mogen zich telefonisch (014/65 56 57) of persoonlijk
aanmelden bij de directie( (meester Guy) of op het kantoor van de
school. Een mail sturen kan ook via administratie@denegensprong.be

BELANGRIJKE DATA VOLGEND SCHOOLJAAR
29/08 Kennismakingsmoment kleuterschool
1/9 start schooljaar
6/9 infoavond 3KS + 2de lj
7/9 infoavond 3de en 4de lj
8/9 infoavond 1KS + 2KS + 1ste lj
14/9 infoavond 5de en 6de lj
28/9 pedagogische studiedag
7/10 facultatieve verlofdag
24/10 onthaal nieuwe kleuters
31/10 start herfstvakantie t/m 6/11
11/11 wapenstilstand - vrije dag
19/12 onthaal nieuwe kleuters
24/12 start kerstvakantie t/m 8/1
23/1 onthaal nieuwe kleuters
30/1 facultatieve verlofdag
18/2 start krokusvakantie t/m 26/2
30/3 onthaal nieuwe kleuters
1/4 start paasvakantie t/m 16/4
1/5 Dag vd arbeid - vrije dag
14/5 1ste communie
15/5 Onthaal nieuwe kleuters
18/5 OH Hemelvaart - vrije dag
19/5 Brugdag - vrije dag

SCHOOLORGANISATIE 22-23
Hoewel alles nog niet definitief gekend is, kunnen we alvast meedelen
welke klassen we volgend schooljaar inrichten. Ook de leerkrachten zijn
grotendeels gekend. Zie onderstaand schema :
KLEUTERSCHOOL
1KA

Juf Ann (di. juf Anouchka)

1KB

Juf Leen (vr. juf Anouchka)

2KA

Juf Martine (do. juf Anouchka)

2KB

Juf Katrien

3KA

Juf Lotte

3KB

Juf Laurien

Bewegingsopvoeding kleuterschool : Juf Marleen en Meester Bas
Zorgcoördinator kleuterschool : Juf Dorien
Kinderverzorgster : nog aan te duiden
LAGERE SCHOOL
1A

Juf Diane

1B

Juf Tinne

2A

Juf Greet V.

2B

Juf Annemie (woe.juf Greet W.)

3A

Juf Greet W. (niet op woe.)

3B

Juf Griet (woe. één klasgroep met ondersteuning co-teacher)

4A

Meester Dieter

4B

Juf Zjee (do. Juf Mieke D.)

5A

Juf Joke (niet op ma.)

5B

Juf Liesbet (ma. één klasgroep met ondersteuning co-teacher Juf

Mieke D.)
6A

Juf Mieke H. (niet op di.)

6B

Juf Luna ( di. één klasgroep met ondersteuning co-teacher Juf Mieke

D.)
Bewegingsopvoeding lagere school : Juf Marleen en Meester Bas
Zorgcoördinator lagere school 1+2+3 : Juf Dorien
Zorgcoördinator lagere school 4+5+6 : Juf Mieke D.

BELANGRIJKE DINGEN OM TE ONTHOUDEN
1) Openingsuren van de school
Tijdens de vakantieperiode is het kantoor van de school geopend op volgende
momenten:
In juli: t/m 8 juli (9u tot 12u) en op afspraak
In augustus vanaf 18 augustus (9u tot 12u) en op afspraak

2)Kennismakingsmoment kleuterschool
Op maandag 29 augustus.is er een kennismakingsmoment voor alle kleuters en
hun ouders. Zij mogen dan hun NIEUWE KLASJE komen bekijken tussen
18.30u en 19.30u te Dorp 2 en kennismaken met hun juf en de nieuwe
klasgenootjes.
Om de drukte te vermijden in de klassen, werken we met 2 tijdsblokken, waarbij
we op basis van de eerste letter van de familienaam de kleuters uitnodigen voor
het bezoek. Wanneer jullie verwacht worden, vind je hieronder:
- tijdsblok 1: 18.30-19u : van A tot L
- tijdsblok 2: 19.15-19.45u: van M tot Z

- Kleuters met een familienaam die begint met "Van..." vallen onder de letter V.
- Gelieve de uren van de tijdsblokken te respecteren. Indien je niet in het
toegewezen tijdsblok kan komen, graag contact opnemen met de school via
014655657.

3)Klaslijsten
De klaslijsten voor het volgende schooljaar zullen uithangen vanaf 25 augustus
(10u) aan de ramen naast het kantoor te Dorp 2. Ze zijn vanaf dat moment ook
te raadplegen via de website www.denegensprong.be

4)Schoolbustoer + andere mededelingen van het schoolbuscomité
Onder voorbehoud zijn de schoolbustoeren het komende schooljaar als volgt:
1ste toer : Leiheide, Mierdsedijk, Tulderheyde, Hulsel, Overlaar, Tilburgseweg
2de toer : Stwg. Baarle, Stwg.. Weelde, Heesdijk
De kinderen van de 1ste bustoer moeten vanaf 7.30u klaar staan. Om uw
kinderen op te geven voor de eerste schooldag, stuurt u een sms of belt u naar
de schoolbus op het nummer : 0491/ 742 992. Buskaarten en
busabonnementen dienen vooraf gekocht te worden. (zie openingsuren
kantoor)

Gezien de prijsstijging van de diesel, zullen het komende schooljaar de prijzen
van de abonnementen ook aangepast worden.
Het buscomité wil er ook voor zorgen dat men online buskaarten en
abonnementen kan aankopen.
Meer info hierover volgt.

DANK JE WEL AAN LINDA EN JAN, onze chauffeurs EN AAN SONJA,
onze busbegeleidster VOOR HUN INZET OM ALLE KINDEREN STEEDS
VEILIG VAN/NAAR SCHOOL TE BRENGEN!!!

5) Het brengen en halen in het nieuwe schooljaar (Dorp 2)
* Brengen van de kinderen

- 1KA (klas juf Ann) worden gebracht tot aan het schuifraam
- Kleuters van klas juf Leen 1KB mogen de eerste 2 dagen tot aan de klasraam
gebracht worden.
Ouders verlaten het schoolplein via de blauwe poort aan de kerk.
- Andere kinderen nemen aan de poort achter de sportzaal afscheid van de
ouder(s): kleuters gaan rechtstreeks naar hun klas en kinderen lagere school
blijven op de speelplaats tot het belsignaal.
* Ophalen:
- We behouden de huidige afspraken waarbij de ouders via de blauwe poort thv
de kerk het schoolplein oplopen.
- Kleuters 1KA en 1KB worden aan de schuifraam opgehaald.
- Kleuters van 2KA en 2KB worden aan de klas opgehaald.
- Kleuters 3KA en 3KB staan thv de sportzaal.
- Kinderen lagere school wachten in een rij bij de leerkracht en gaan verder mee
met de ouder wanneer die passeert.
Bovenstaande regels kunnen veranderen indien een opstoot van COVID dit
noodzaakt. We brengen je dan tijdig op de hoogte.

Om het pensioen van onze (gemeentelijke) reservechauffeur vanaf 1.09.2022
op te kunnen vangen, dient naar een andere chauffeur gezocht te worden.

Jouw profiel
We zoeken een kindvriendelijke vrijwilliger-buschauffeur, die bereid is om, één
of meer dagen per week, het schoolvervoer van onze kinderen op zich te
nemen. Dankzij jouw stiptheid en veilige rijstijl hoeven de ouders zich geen
zorgen te maken. Als jij tijdens het schooljaar in de week beschikbaar bent en
als je een rijbewijs D hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen.

Taakomschrijving
Je staat in voor het verzorgen van de ritten van de scholen in Ravels,
Tussendoor spring je regelmatig bij voor het vervoer naar het zwemmen, het
turnen, de bibliotheek of naar andere schoolactiviteiten.

Aanbod
Wij bieden je een forfaitaire vrijwilligersvergoeding.

Beschikbaarheid
Op een overleg kan je aangeven op welke dag(en) jij beschikbaar bent. Jij
bepaalt zelf hoe vaak je rijdt en voor welke periode jij je engageert.

Interesse? Neem dan contact met ons op via technische.dienst@ravels.be.

De Ravelse schoolkinderen gaan er alvast blij mee zijn!

HET NEGENSPRONGTEAM WENST ALLE
KINDEREN EN HUN OUDERS
EEN DEUGDDOENDE VAKANTIE !!!

