NIEUWSBRIEF 10 - Schooljaar 2022-2023
School Dorp 2: 014/65 56 57 School Dorp 60: 014/65 66 89 Schoolbus: 0491/742 992

JAARTHEMA :

'Je bent wie je bent, met je eigen talent!'

NU Vrijdag 11/11 vrije dag voor iedereen !
DATUM

KS = kleuterschool

LS = lagere school

ma. 14/11/2022

Start projectweek
KUNST

Zwemmen 2de + 3de leerjaar
Start projectweek KUNST
2A+2B komen verkleed naar
school

di. 15/11/2022

/

wo.16/11/2022

FRUITDAG:
de school zorgt voor fruit

do. 17/11/2022

vr. 18/11/2022

/
Afsluiting projectweek
KUNST

FRUITDAG:
de school zorgt voor fruit
/
Culturele voorstelling
4+5+6
Afsluiting
projectweek KUNST
A + B Klassen turnen
binnen

KRIEBELTEAM CONTROLE
De voorbije woensdag heeft het Kriebelteam opnieuw controles gedaan in
onze school.
Helaas werden er opnieuw meerdere besmettingen geconstateerd. Deze
kinderen ontvingen een briefje van het Kriebelteam.
Mogen wij ZEER DRINGEND verzoeken om de behandeling te starten en
ook vol te houden aub. De behandeling is pas ten einde als ook alle neten
zijn verwijderd. Hebt u advies/hulp nodig, aarzel niet om het Kriebelteam
of de school te contacteren.

1ste RAPPORT + OUDERCONTACTEN
Alle kinderen van de lagere school krijgen vandaag hun 1ste rapport mee naar
huis. Dit rapport geeft een overzicht van de toetsresultaten van september en
oktober en ook een beoordeling van de leergebieden muzische vorming, sociale
vaardigheden, werk- en leerhouding en bewegingsopvoeding. Hopelijk mag
iedereen een mooi rapport ontvangen. Belangrijk is om niet met anderen te
vergelijken, maar met je eigen mogelijkheden en resultaten uit voorgaande
jaren. In de week van 21/11 t/m 25/11 worden de eerste oudercontacten (10minutengesprek) voorzien. Mocht u toch vooraf nog vragen hebben bij het
rapport of andere vragen kan u steeds terecht bij de leerkracht voor een
woordje uitleg of toelichting. De uitnodigingen voor deze gesprekken werden via
Gimme verstuurd.

KINDEREN KLAS 2A+2B VERKLEED NAAR SCHOOL KOMEN
Op dinsdagmorgen mogen alle kinderen van klas 2A+2B 's morgens
verkleed naar school komen in kledij van 'vroeger'.
Naar het schilderij van Pieter Bruegel 'Kinderspelen'.

SPORTMEDEDELINGEN VOOR DE LAGERE SCHOOL
- Zowel de A-klassen als de B-klassen turnen BINNEN deze week.

UITNODIGING KIJKMOMENT PROJECT KUNST

In week 46 (14-18 november) werken wij in onze school rond het thema
KUNST.
Wij nodigen op vrijdag 18 november ouders en grootouders uit om te
komen kijken naar onze tentoonstelling rond kunst naar aanleiding van
onze projectweek die loopt van 14 tot 18 november. Te Dorp 2 kan men om
15 uur komen genieten van de werkjes die de kinderen die week maakten.
In Dorp 60 starten we om 15.15 uur. Zo kunnen de mensen met kinderen
op 2 vestigingen toch de beide tentoonstellingen bezoeken. Van harte
welkom!
Kinderen mogen nadien meteen mee naar huis vertrekken met hun ouders
of grootouders.

SCHOOLREKENING VERSTUURD
De eerste schoolrekening van dit schooljaar is maandag via mail
verstuurd. Gezinnen die de schoolrekening op papier wensen, hebben
deze ook ontvangen. Mogen wij vriendelijk verzoeken alle
schoolrekeningen tijdig te betalen.

WE ZIJN GESTART
Na de herfstvakantie zijn we weer gestart met de actie 'Helm op fluo top'.
Helm Op Fluo Top is een gratis verkeersproject waarmee basisscholen
hun leerlingen kunnen stimuleren om ook tijdens de donkere maanden te
voet of met de fiets naar school te komen. Door fluo en/of een helm te
dragen op weg naar school, verzamelen de leerlingen digitale stickers en
kunnen ze sparen voor beloningen. Dit jaar hebben we ervoor gekozen om
DIGITAAL TE SPAREN. Alle leerkrachten zullen elke morgen digitaal
doorgeven welke leerlingen er een sticker verdienen die dag via de
speciale site van dit verkeersproject. De kinderen ontvangen dus geen
spaarkaart meer met stickers. Op deze manier proberen we ons steentje
bij te dragen aan het milieu door de papierberg wat te verkleinen EN kan er
niemand zijn kaartje meer verliezen! Succes iedereen ! (zie voor meer info
ook het bericht op Gimme)

VRIENDEN VOOR DE SINT NODIGEN UIT
Op zondag 20 november komt de Sint aan in Poppel. Onder begeleiding
van de fanfare SNK uit Weelde zal hij zijn blijde intrede doen in het
dorp. De vrienden voor de Sint nodigen alle kinderen van de school uit
om de Sint te verwelkomen in de straat. (dorp) vanaf 13.30u. Om +/- 14u
aankomst in de gemeentezaal. De leerlingen van het 2de leerjaar zingen
dan enkele liedjes. Daarna ontvangen alle kinderen een goed gevulde
snoepzak en een klein cadeautje van de Sint.
Welkom iedereen !
De vrienden voor de Sint

Beste ouders, grootouders,
Het lijkt nog ver weg maar de voorbereidingen voor de kerstmarkt die op
zaterdag 17 december om 16:00 van start gaat, is al in volle gang.
Een kerstmarkt kan niet zonder helpers. Met andere woorden wij zijn op
zoek naar ouders, grootouders die in shifts van 2 uur achter een kraampje
willen staan, waar de zelfgemaakte spullen van de kinderen worden
verkocht. Ook zijn wij op zoek naar ouders/grootouders die willen helpen
achter de bar.
Ziet u dit zitten stuur dan een email naar ajmbouwens@gmail.com. Geef
hierbij aan uw naam, in welke klas uw (klein)kind zit en waar u wilt helpen.
Wilt u helpen bij een kraampje en heeft u voorkeur voor de eerste of de
tweede shift, geef dat dan ook even aan.
Geen voorkeur kan uiteraard ook! Wij hopen op uw massale hulp!

Het kerstmarktteam (Evelien, Sanne, Sandra, Britt, Annelien en Angela )

GEZOCHT: WASMACHINE
Voor kleine en grote wasjes zijn we op zoek naar een 2de hands
wasmachine. Heb je er eentje staan, weet je er eentje staan of komt er in
binnenkort ergens een 2de hands toestel vrij, dan mag je gerust contact
opnemen met school: info@denegensprong.kobart.be .

