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AGENDA   
 

 Ma. 16/01/2017 : Infoavond ‘Leren Leren’ voor ouders/leerlingen 5
de

 + 6
de

 leerjaar 19u 

 Di. 17/01/2017 :  Tess Van De Pol  

 Wo 18/01/2017 : STRAPDAG - FRUITDAG – FIETSPOOL  

 Do. 19/01/2017 : Leerlingenraad  

 Vr. 20/01/2017 : 2
de

 rapport lagere school  

 

      
   Dank je wel voor alle lieve kaartjes/wensen. 

 

SCHOOLREKENINGEN 

 

Alle gezinnen ontvingen deze week  de schoolrekening voor het tweede deel van het eerste trimester. Voor vragen 

bij de schoolrekening mag u steeds contact opnemen met het secretariaat. Wij vertrouwen er op dat alle 

schoolrekeningen zo snel mogelijk correct betaald worden.   

 

INFOAVOND LEREN LEREN 

 

Gebruik je verstand…verstandig…’ is de titel van de infoavond rond LEREN LEREN.  Hoe trek ik mijn plan 

achter mijn boeken?  Hoe verwerk ik op de meest optimale manier mijn leerstof?  Wat doe ik om dingen lang en 

goed te onthouden?  Hoe verhoog ik mijn concentratie? … Deze infoavond voor de leerlingen én ouders van het 

5
de

 en 6
de

 lj kadert binnen onze visie en beleid op “leren leren”. De methodiek van deze avond wordt nadien ook 

gebruikt in de klassen van het 5
de

 en 6
de

 lj. We wensen kinderen en ouders een leerrijke avond toe. 

 

WAT JE NOG NIET WIST OVER DE PLAYBACKSHOW!   

 

 Je kan nog inschrijven tot 20 januari !!! 

 Men zoekt nog helpers om de zaal klaar te zetten op vrijdagmiddag 27/1. (ouderraad@denegensprong.be ) 

 Kinderen die voor de eerste keer meedoen, mogen (niet verplicht) even in de zaal oefenen tussen 16u-17u 

 ALLE muziek moet ten laatste op vrijdagochtend op het kantoor van de school afgegeven zijn!!!  

              Men moet deze namelijk van te voren testen, zodat niemand voor verrassingen komt te staan.   

              Op je cd staat duidelijk je naam + klas + titel liedje + artiest met een sticker op het doosje.  

 

EETFESTIJN 

 

Noteer ook zaterdag 11 februari ’17 in je agenda voor ons jaarlijks eetfestijn. Spaghetti, 

gehaktballen en pannenkoeken zullen opnieuw geserveerd worden door het team van De 

Negensprong.  Een leuk moment om met vrienden of familie af te spreken en samen te komen 

genieten van al het lekkers. In bijlage ontvangt iedereen een inschrijvingsformulier. 

mailto:ouderraad@denegensprong.be


HERINNERING AAN TESS 

 

Dinsdag 17 januari is het precies één jaar geleden dat we van Tess Van De Pol, SuperTess afscheid hebben moeten 

nemen. We willen dit moment niet zomaar laten passeren en zullen in de klassen stil staan bij dit moment van 

verdriet en Tess met een kaarsje, foto en gebed herdenken.  

 
“Veel fijne herinneringen  

Verzachten de smart  

Reeds een jaar lang uit ons midden  

Voor altijd in ons hart. 

De zon en de ballonnen namen haar die dag mee … 

Achter de horizon waar het altijd licht is. 

We blijven achter met een sterrenhemel vol herinneringen.” 

 

TEAMTEACHING  

 

Dinsdagnamiddag zakken een 25-tal directies van basisscholen uit de regio af naar Poppel om zich te informeren 

rond het teamteaching. Twee leerkrachten voor één (grote) klas is een duidelijk een werkvorm die ook op interesse 

van vele andere scholen kan rekenen. Samen met enkele leerkrachten zullen we onze ervaringen meedelen, 

aandachtspunten vermelden, enkele lokalen bekijken, … Op deze manier hopen we andere scholen te inspireren 

om ook de stap naar teamteaching te laten zetten. 

 

RENOVATIE DORP 60: STAND VAN ZAKEN 

 

Zoals eerder gemeld hebben de werken enige vertraging opgelopen. Er moeten toch nog enkele werken uitgevoerd 

worden terwijl de tijd stilaan verder wegtikt. Invoegen van de vloeren, plaatsen binnendeuren, schilderwerken, 

plaatsen van radiators, inrichting toiletten, … Dus best nog wat werk voor de boeg. We hopen om fase 1 te kunnen 

afronden op 29/01/17 om de week daarna met de klassen te verhuizen naar de vernieuwde lokalen. Nadien kan de 

aannemer starten met fase 2, nl. de renovatie van de 4 klassen aan de overzijde van de speelplaats en het afdak. 

Geduld is een “schone” deugd … 

 

 

OUDERRAAD  

 
Het dagelijks bestuur van de ouderraad is op zoek naar een enthousiaste ouder!  

Het bestuur komt regelmatig bijeen en bespreekt alle lopende aangelegenheden, waarbij ouders op school betrokken zijn. Zij 

vormt het aanspreekpunt voor ouders, leerkrachten en directie.  

Het dagelijks bestuur vergadert ongeveer zes keer per jaar. Tijdens deze vergaderingen bespreken we allerlei lopende zaken, 

eventuele problemen en bereiden we de ouderraadvergaderingen voor.  

Het bestuur bestaat nu uit de volgende personen:  

Wat verwachten we van jou?  

  - opvolgen acties en onderwerpen die belangrijk zijn voor de werking van de ouderraad.  

  - contactpersoon voor de organisatoren van een aantal nader aan te wijzen activiteiten.  

  - algehele ondersteuning van het bestuur.  

  - een pro-actieve houding en betrokkenheid bij onze school en haar ouderraad. 

Interesse? Is jouw interesse gewekt en wil je eens met ons van gedachten wisselen? Stuur dan een email naar 

ouderraad@denegensprong.be.  We nemen zeker contact met je op!  

Hartelijke groeten, het bestuur 

KERSTBOOMVERBRANDING  

 

Nu zaterdag 14 januari is er de jaarlijkse gezellige kerstboomverbranding aan de jeugdlokalen in de Krommendijk. 

Vanaf 19.00u heerlijke gluhwein, wafels, hot-dogs, borreltjes, warme dranken, bieren,… 

Met live optreden van SWIZZLE en na middernacht afterparty met dj Bart.  

Voor en door de jeugdverenigingen van Poppel: Heidebiekens, KAJ, KLJ. 
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Dag allemaal,  
 
 
 
 
    

Op zaterdag 11 februari 2017, richten wij ons  

jaarlijks EETFESTIJN in. 

Wij toveren de gemeentezaal (i/h dorp naast café Mitje)  

om tot een gezellig ‘ familierestaurant’ 

U kan samen met uw kinderen, grootouders, 

vrienden,enz. gezellig komen smullen van een 

heerlijke maaltijd, bereid en opgediend door  

het personeel van ‘De Negensprong’.  
 Is dit geen leuke manier om u en uw familie te verwennen én de school te steunen? 

 De opbrengst deze keer wordt gebruikt voor de aanschaf van …  

U kan ook gerechten afhalen, dit aan dezelfde prijs als in ons restaurant, netjes ingepakt in 

doosjes die u zo in de microgolfoven kan plaatsen. Let op: Er kunnen geen desserten worden 

afgehaald.  

Om te komen eten en ons te steunen, levert u onderstaande volledig ingevulde 

inschrijvingsstrook + geld binnen via uw kind, ten laatste op donderdag 2 februari 2017. 

Een welgemeende dankjewel !     

Tot dan!                                                 Personeel ‘De Negensprong’        

 

                                 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSCHRIJFSTROOK   EETFESTIJN  (deze  strook + contant geld inleveren uiterlijk do 2/02/2017) 

 
Naam leerling:..........................................................................Klas:..................................... 

Naam ouders/grootouders/familie/vrienden:.......................................................................... 

........... x spaghetti volw. (€ 7.50)     totaal: € .................... 

............x kinderspaghetti (€ 4.50)     totaal: € .................... 

............x gehaktballen met appelmoes volw. (€ 7.50)   totaal: € .................... 

............x gehaktballen met appelmoes kinderportie ( € 4.50)  totaal: € .................... 

............x gehaktballen met krieken volw. (€ 7.50)   totaal: € ................... 

............x gehaktballen met krieken kinderportie ( € 4.50)  totaal: € ................... 

............x pannenkoeken (2st) ( € 4,-)    totaal: € ................... 

enkel voor diegene die in ons restaurant komen eten 

............x dessert vrije keuze uit het dessertbuffet ( € 1,50)  totaal: € ................... 

............x suikervrij dessert ( € 1,50)    totaal: € ................... 

        totaal: € ................. 

O Wij komen naar het restaurant tussen :  O 16.00u - 17.00u   O 17.00u - 18.00u           O 18.00u - 19.00u  

     O 19.00u - 20.00u O 20.00u - 21.00u 

O Wij komen afhalen: Dit kan enkel tussen 16u en 17 u    

 

 

 

 

 

 

spaghetti 
gehaktballen 
pannenkoeken 

11 feb 2017 

Alle gerechten worden geserveerd met brood. Bij de spaghetti wordt gemalen kaas aangeboden.Indien u een dessert besteld heeft, kiest u dit 

ter plaatse van het aangeboden buffet tegen inlevering van het bonnetje. Drank is niet in de prijs inbegrepen. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                     

                                                                
 

 

 

 

   

       Beste hulp-koks/ toetjesmakers, 

 

 

 

Al vele jaren is ons “eetfestijn” een grandioos succes. Dit mede dankzij het prachtig, uitgebreid dessertbuffet dat jullie voor 

ons maken ! 

Ook dit jaar willen wij weer graag beroep doen op uw vrijwillige medewerking voor het bereiden van de desserten. (eigen 

creaties, taarten, tiramisu, chocolademousse, pudding, rijstpap,...) 

DUS.....ouders, grootouders of andere koks... wie zich aangesproken voelt om een dessert naar eigen keuze te maken, schrijf 

u in met onderstaand briefje zodat wij weten welke dessertjes u ons schenkt voor het buffet. 

 

Wij hopen op een gevarieerd dessertbuffet en wensen u alvast veel kookplezier! 

 

Smakelijke groeten en onze dank bij voorbaat ! 

Personeel ‘ De Negensprong’ 

 

Praktische regels 

 

- als u een lopend dessert maakt (bv. rijstpap, chocolademousse,...) hebben wij daarvoor potjes voorzien. Op deze manier 

zijn alle porties even groot. U kan deze potjes via uw kind vragen.  

 

- om organisatorische redenen is het aangewezen dat u de desserten in de gemeentezaal aflevert op de dag van het eetfestijn, 

zaterdag 11 /02/ 2017 tussen 14.00u en 15.00u via de zijdeur v/d gemeentezaal 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     

                                                                                                                                  

 

DESSERTBUFFET 

 

 
  

 

Naam v/d kok:......................................................................................................................................... 

 

is familie van: 

 

Naam leerling:........................................................................................................................................... 

 

wil graag volgend dessert klaarmaken :...................................................................................................... 

 

voor .................personen. 
 
 

 

                                   (strookje inleveren voor 03/02/2017 via uw kind) 

 


