NIEUWSBRIEF 11 - 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!'

DATUM

KS = kleuterschool

LS = lagere school

ma. 21/11/2022

Start voorbereidingen
Grootouder/ouderfeest

- Zwemmen 5de + 6de leerjaar
- Start 'Voorleesweek'
Oudercontacten

di. 22/11/2022
wo.23/11/2022

Culturele voorstelling voor
1KA+1KB
FRUITDAG

do. 24/11/2022

Generale repetitie

vr. 25/11/2022

Grootouder/ouderfeest

Oudercontacten
FRUITDAG
Oudercontacten
Contactmoment CLB voor 4de
lj
Oudercontacten
Zwemmen 4de leerjaar
Oudercontacten
A + B Klassen turnen
BUITEN

START VOORLEESWEEK LAGERE SCHOOL
Omdat het deze week 'Voorleesweek' is voor de lagere school, mogen alle
leerlingen een dekentje en/of kussen meebrengen om de voorleesmomenten
EXTRA gezellig te maken.

GROOTOUDER/OUDERFEEST KLEUTERSCHOOL

Deze week gaan onze kleuters en de juffen flink oefenen en knutselen voor het
prachtige feest op vrijdag. De ouderraad is ook al volop bezig met de
voorbereidingen. Na de verplichte corona-stop gedurende 2 jaar, zijn we
superblij dat dit feest weer opnieuw kan plaatsvinden. Iedereen kijkt er enorm
naar uit! Nog even enkele praktische mededelingen :
•

Start grootouderfeest 9.45u

•

Na het optreden en de koffie mogen alle grootouders naar het klasje van
hun kleinkind om een zelfgemaakt cadeautje in ontvangst te nemen.

•

Start ouderfeest 13.45u

•

Plaats feest : sporthal naast de school

•

Ingang via groene poort naast de sporthal

•

Inschrijvingen vanaf heden gesloten.

OUDERCONTACTEN LAGERE SCHOOL
Deze week vinden de oudercontacten plaats voor de lagere school. Alle
leerkrachten bereiden ieder gesprek professioneel voor. Zij rekenen op uw
aanwezigheid. De oudercontacten voor de kleuterschool vinden plaats in de
week van 28 november.

NIEUWTJE VAN DE WERKGROEP VERKEER
Draag FLUO!!! De actie 'Helm op fluo top' is al 2 weken bezig. Graag zouden we
nog meer kinderen (en ouders) met fluo naar school zien komen. Wist je dat je
met donkere kleding pas op 20 m zichtbaar bent? Met lichte kleding is dit op 50
m en met FLUO al op 150 m afstand. Fluo is dus echt wel zinvol!

VRIENDEN VOOR DE SINT NODIGEN UIT
NU 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

CREATIEVE ENTHOUSIASTELINGEN GEZOCHT
In voorgaande schooljaren organiseerden wij enkele ateliervoormiddagen voor de
leerlingen van het 4de , 5de en 6de leerjaar. We zijn op zoek naar creatieve
enthousiastelingen die een groepje leerlingen willen begeleiden om iets leuks te maken
voor op de kerstmarkt.
•

Wanneer? woensdag, 14 december ‘22

•

Waar? op school of thuis

•

Wat? thema Kerstmis

Als u ons hiermee wilt helpen, mag u via deze link
https://forms.gle/5DLK6YGuKhibdZp88 inschrijven, graag voor vrijdag, 2 december.
Alvast bedankt!
Bij vragen kan u steeds terecht bij zjee.debont@denegensprong.kobart.be of
mieke.helsen@denegensprong.kobart.be

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 een 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 .

