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AGENDA   

     

*** Naamopgave18/02  1
ste

 communiekanten om 19.00u in de kerk = Gezinsviering *** 

  18/02 Vormelingen op bezoek bij de Zusters Karmelietessen 10.00u – 17.30u 

 

 Ma. 20/02/2017 : Vriendjesdag 

 Di. 21/02/2017 : Onthaalmiddag nieuwe kleuters – 3
de

 + 4
de

 lj culturele voorstelling in de Wouwer. 

 Wo 22/02/2017 : STRAPDAG – FRUITDAG – 6de lj gaat naar de doe-dagen in de VITO.  

 Do. 23/02/2017 : 4
de

 leerjaar krijgt bezoek van auteur Stefan Boonen – start medisch ond. 2
de

 KK 

 Vr. 24/02/2017 : Carnaval op De Negensprong !!! 

 

WAUW ! HET WAS GEWELDIG !  

 

Mmmmm… het is lekker ! Dat hebben we zaterdag vaak mogen horen bij onze gasten op het eetfestijn.  
Dank je wel voor jullie complimenten en jullie aanwezigheid !  

We hadden dit jaar opnieuw een schitterend dessertenbuffet….kijk maar op onderstaande foto’s (Volledig vrijwillig gemaakt!) 

Dank je wel toetjesmakers voor jullie creatieve lekkernijen !  

 

 

 da   

            

CARNAVAL OP DE NEGENSPRONG  

 
Een woordje uitleg : 

Alle kinderen op De Negensprong vieren Carnaval; kleuters en lagere schoolkinderen.  Het feest begint pas in de namiddag ! 

’s Ochtends gaan gewoon de lessen normaal door. Verkleden doen we dan ook pas na/tijdens de middagpauze thuis of op school.  Om 

stipt 13.15u start de stoet.  De kleuters nemen plaats op een wagen en worden zo mee rond gereden in de stoet.  De kinderen en 

leerkrachten van de lagere school wandelen per klas/thema .  Dit alles met een aardig deuntje muziek en de nodige humor. Op verzoek 

van de gemeente mag er GEEN confetti gestrooid worden op de openbare weg en in de gemeentezaal  

Ouders die zin en tijd hebbe, worden van harte uitgenodigd om mee te wandelen of actief te ‘kijken’ in de straten. 

Ieder jaar wordt er een Prins Carnaval van De Negensprong gekozen met 2 hofdames.  Dit jaar is dit Prins Deen Brants en zijn 

hofdames Mijntje van Schijndel en Juul Vermeer. 

Na de stoet gaan de kleuters verder feesten in de refter van de kleuterschool ; een wafel, een drankje en veel dansen ! 

Na de stoet gaan de kinderen van de lagere school verder feesten in de gemeentezaal onder de muzikale begeleiding van  

DJ Beau van Hees en uiteraard ook een hapje en een drankje!  



Een woordje namens de organisatie : 

Over een week is dat al zover, carnaval!! De organisatie hoopt uiteraard dat veel kinderen aan het bouwen zijn geweest. 

Zodat De Negensprong aan het dorp kan laten zien wat een feest het is op onze school. Wij hopen ook dat veel ouders de 

stoet komen bewonderen. In de bijlage de uitnodiging voor iedereen die wil komen kijken.  

De stoet start om 13:15 dus zorg dat de kinderen op tijd op school zijn!! Zie flyer in bijlage ! 

 

RENOVATIEWERKEN DORP 60   

 

Momenteel worden nog een aantal zaken van fase 1 in orde gebracht, bv. enkele lavabo’s en radiatoren geplaatst, 

sanitaire ruimte voorzien van urinoirs, lavabo/wastrog, wc’s, … Normaal kunnen we maandag de toiletten in 

dienst nemen. Pff… eindelijk. Door vertraging van voorbereidende werken, kon de loodgieter pas (te) laat aan de 

slag gaan. Maar de nieuwe toiletten zullen met grote tevredenheid in dienst genomen kunnen worden. 

Ondertussen is men ook gestart met fase 2. Zo werden de ramen en vloeren uitgebroken en werden de eerste 

voorbereidingen getroffen om de muur onder het afdak “kleurrijk” te bekleden. 

 

START VAKANTIE  

 

We willen iedereen eraan herinneren dat de vakantie volgende week pas start om 15.35u bij het einde van de 

schooldag. Voor afwezigheden om vroeger op vakantie te vertrekken, mogen we geen toestemming verlenen. 

Dergelijke afwezigheden moeten als problematische afwezigheden gemeld worden bij de overheid. 

 

GEEN PANNENKOEKEN MEER   

 

Gedurende veeeeele jaren bakten de dames van FEMMA op maandag na Carnaval  met veel enthousiasme  

pannenkoeken in de gemeentezaal .  Ze deden dit voor alle kinderen die “rommelpotterij” gingen zingen en ook 

voor alle kinderen die gewoon graag kwamen carnavallen in de gemeentezaal. Super van de dames van Femma!   

Jammer genoeg komt er dit jaar aan deze traditie een einde.   Op maandag na Carnaval kunt u dit jaar  

NIET gaan feesten in de gemeentezaal en zullen er GEEN pannenkoeken gebakken worden door FEMMA.  

 

 

FILMVOORSTELLING IN DE WOUWER 

  
HEIDEBIEKENS POPPEL  

 

Op vrijdag 24 februari gaan we discozwemmen. Verzamelen om 18.30u aan het lokaal.  Vooraf inschrijven. Deelname €3,- 

 

 



   

 

 



 


