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AGENDA   

    *** Za. 04/02/2017  startactiviteit Vormelingen 14.00u + Naamopgave in de kerk om 19.00u*** 

 Ma. 06/02/2017 : start verhuis van 4
de

 en 6
de

 lj naar vernieuwde lokalen 

 Di. 07/02/2017 : 2
de

 vergadering schoolraad 

 Wo 08/02/2017 : STRAPDAG – FRUITDAG  

 Do. 09/02/2017 : Vergadering ouderraad OPGELET te Dorp 60 in de klas van het 5
de

 (bib) 20.00u 

   Overnachting op school 3KA+3KB 

 Vr. 10/02/2017 : Voorbereidingen eetfestijn  

  

WAT EEN LEUKE AVOND !!!  

De playbackshow was een succes op alle vlakken  :  

zooooveeeeel talent op onze school !suuuuuperveel supporters aanwezig ! 

een tooooopteam van de ouderraad die alles goed hadden georganiseerd ! 

DANK JE WEL AAN IEDEREEN DIE ZIJN STEENTJE HEEFT BIJGEDRAGEN.  

 

FISCALE ATTESTEN  

Deze week worden de fiscale attesten per gezin uitgedeeld.  Sommige gezinnen ontvangen er eentje, andere twee.  De fiscale 

attesten zijn enkel voor de bedragen van de middag- en naschoolse opvang tijdens het kalenderjaar 2016. 

 

NIEUWE KLEUTERS + AANTAL KINDEREN  

Woensdag 1 februari zijn er 2 nieuwe kleuters ingestapt. We wensen hen hier op de Negensprong een leuke en leerrijke tijd 

toe. Dat ze zich als een “visje in het water mogen voelen” bij ons op school. Met de instap van deze 2 kinderen komt het 

totaal aantal kleuters op 129. (+2 t.o.v. 2016) De lagere school telt 196 kinderen (+13 t.o.v. 2016). Dat brengt het totaal op 

325 kinderen. 

 

RENOVATIEWERKEN DORP 60  

Het zal veel zweet gekost hebben, maar het is eindelijk zover. Vrijdag, 3/02/17 zijn de  renovatiewerken van de lokalen  

fase 1 te Dorp 60 klaar. Dat betekent dat het 4
de

 en 6
de

 lj kunnen verhuizen naar de overkant. Na hun verhuis zal fase 2 starten 

met de renovatie van het andere blok en afdak. Het 4
de

 lj neemt opnieuw zijn intrek in de vertrouwde klassen. Het 6
de

 lj zal 

tijdelijk gehuisvest worden in het Bouillonneke (6B) en PC-klas (6A) tot einde fase 2. Vrijdagnamiddag en zaterdag zullen 

we al voorbereidingen treffen voor de verhuis. Vanaf maandag zullen de leerkrachten samen met de leerlingen de bankjes en 

stoeltjes verhuizen, alsook alle andere spullen uit de klas. Het sanitair blok zal nog niet klaar zijn. Hiervoor zullen we nog 

een weekje geduld moeten hebben. Benieuwd alvast naar de reacties van de kinderen en leerkrachten. 

 

 JUFFROUW BRIGITTE IS OP ZOEK NAAR …  

- kleine voetbalpoppetjes (zoals op een taart)  

- hangslotjes met een sleuteltje 

 

31 JANUARI DAG VAN DE DIRECTEUR  

Dank voor de mooie woorden, kleurrijke tekeningen, lekkere koeken, leuke kaartjes. Als een vis in het water, voelde ik mij 

bij het ontvangen van al deze fijne attenties. Dankjewel. 

 

EETFESTIJN   

De inschrijvingsbriefjes zijn bijna geteld, de bestellingen kunnen worden gedaan, de versieringen zijn volop in de maak,….  

het eetfestijn komt dichterbij !!! Hopelijk hebt u ingeschreven met uw gezin en kunnen wij u verwelkomen op 11 februari.  

 

VERGADERING OUDERRAAD   

Donderdag 9 februari heeft de 2
de

 vergadering van de ouderraad plaats. Deze zal echter plaatsvinden in het lokaal van het 5
de

 

lj (= oude bibliotheek) te Dorp 60. Naast de activiteiten zullen ook de resultaten van de bevraging rond het rapport 

(november) toegelicht worden door de directie. Iedereen welkom. 

 


