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AGENDA   

     

!!! Start krokusvakantie t/m 05/03/2017 

 Ma. 06/03/2017 : Start jeugdboekenmaand 

 Di. 07/03/2017 : 6
de

 lj bezoekt VTST 

 Wo 08/03/2017 : STRAPDAG – FRUITDAG – Ateliervoormiddag voor Dorp 60 (4
de

 + 5
de

 lj) 

 Do. 09/03/2017 : 2
de

 lj krijgt bezoek van auteur Reine de Pelseneer – 6
de  

lj slotevenement MEGA (vm) 

 Vr. 10/03/2017 : 6
de

 lj studiebezoek naar Technopolis + speelgoedmuseum Mechelen 

 

START JEUGDBOEKENMAAND  

 

Beste boekenwurmen, 

De maand maart belooft een leuke maand te worden! 

Dit jaar is er namelijk geen jeugdboekenweek, maar een jeugdboekenMAAND. 

We hebben elke week iets anders voor jullie in petto. Maar we gaan nog niet teveel verklappen!  

Veel boekenplezier! 

 

RENOVATIEWERKEN DORP 60  

 

De toiletten zijn in gebruik genomen, eindelijk ! Fase 2 is gestart, hekken werden verplaatst. Na de vakantie zal wellicht ook 

het duikelrekje terug bereikbaar zijn voor de kinderen. Onder het afdak treft men de voorbereidingen om later de 

trespabekleding te kunnen aanbrengen. De ramen, deuren, kacheltjes, vloeren, kasten, … werden uit de klassen verwijderd. 

Tijdens de vakantie zal men verder werken. Ondermeer zullen de muren van de reeds gerenoveerde lokalen opnieuw worden 

ingevoegd. Hopelijk worden nog enkele mankementjes in het vernieuwde deel weggewerkt of ontbrekende zaken in orde 

gebracht.  

 

NIEUWE KLEUTERS  

 

Na de vakantie zullen een 5-tal nieuwe kleuters starten, waarvan 3 bij de allerjongste kinderen. Wij wensen hen een fijne en 

leerrijke tijd hier op onze school ! Wees welkom ! 

 

DOORLICHTING ONDERWIJSINSPECTIE  

 

Na de vakantie krijgen we bezoek van een team van 2 inspecteurs die in het kader van een onderwijsinspectie de school 

komen doorlichten. Een gratis audit zeg maar. Samen met 2 andere scholen van de scholengemeenschap zijn wij nu aan de 

beurt. De inspectie zal nagaan in welke mate de school voldoet aan de reglementering, hoe ze haar onderwijs inricht, hoe ze 

aan interne kwaliteitszorg doet, … De doorlichting is gespreid over twee weken. Eind maart worden ons de bevindingen 

meegedeeld. Uiteraard wel wat spannend, maar we gebruiken de resultaten van dergelijke doorlichting om ons onderwijs te 

verbeteren, aan te passen wat nodig is en te behouden of te versterken wat goed is. Wordt dus nog vervolgd! 

 

WAT MEEBRENGEN NA DE KROKUSVAKANTIE  VOOR 2KA+2KB? 

 

- een foto van papa 

- materiaal of voorwerp van papa, zodat uw kleuter a.d.h. van dit voorwerp kan vertellen over papa. 

(hobby, beroep, wat ze samen graag doen,…) 

- schoendoos van een volwassene (geen laarzen) 

 

 

 

 

 



VERSLAG OUDERRAAD  

 

Verslag Algemene vergadering 9 februari 2017 

 
Aanwezig: Kristel Verlouw, Tin Nouws, Mark Maas, Chris Devue, Koen van Loon, Katrien Joos, Anniek Timmermans, Jannie van Uden, Sabine van 

Raak, Eline van Aggelen, Anne-Floor van Unnik, Dennis van Beers, Ilse Vloemans, Michelle Houben, Anouk Elias, Marie Boonen, Erna Reijrink, Noor 

van de Pol, Henriët Oudijk, Kathy van Dyck, Martine van Dun, Tinne van den Kerkhof, Dieter van der Voort, Guy Meulemans 

 

Afmeldingen: Tim Smits, Mirella Larmit, Eef van de Pol, Hanh Nguyen, Rolijn Kuik, Geert Boeren. 

 
Nieuwe leden van het bestuur 
 

Chris Devue gaat op het einde van het schooljaar afscheid nemen als voorzitter van het dagelijks bestuur. Kristel Verlouw heeft ook 

aangegeven dat ze wat gaat minderen, maar zal volgend jaar nog blijven. Daarom gingen we op zoek naar nieuwe leden voor het 

dagelijks bestuur. 

Er zijn twee kandidaten: 

Koen Van Loon (papa van Jasmijn Van Loon 1kb) 

Geert Boeren (papa van Cas, Freek en Mies Boeren) 

Er werd unaniem Ja gestemd door de aanwezigen, dus we heten hen van harte welkom. 

 

Activiteiten 
 

Bingo: De organisatie stelde vast dat er bij de laatste ronde wat minder aandacht was bij de kinderen en stelt voor om volgende keer een 

ronde minder te doen. 

3 voor de pauze en 2 na de pauze. De snoep ronde blijft wel behouden. 

Voor de tweede bingo (21/04/2017) zoeken we nog enkele helpers. 

 

Kledinginzamelactie:  Nieuw record 2940 kg!!!!  

Men stelde voor om te flyeren in de straten rondom de school, dit was een vraag van de buren. 

 

Grootoudersfeest: Alles goed verlopen! 

Het klaarzetten op donderdagavond verloopt vlot, beter zo. 

 

Sinterklaas: De bedragen die de klassen krijgen zijn verhoogd. Volgend jaar weer zeker opletten dat er enkel nog pepernoten worden 

uitgedeeld, dit in verband met de allergieën. 

 

Kerstmarkt: 

- Betere locatie 

- met een kleine groep helpers al veel klaargezet de avond voordien. 

- Goede opbrengst! 

 

Playbackshow: Was goed verlopen Volgend jaar krijgt Sabine hulp van Katrien Joos. 

 

Carnaval: Zeer veel helpers!!! 

Alles loopt prima. Anouk en Jaco geven aan dat ze na dit jaar stoppen en de fakkel willen doorgeven. 

 

Schoolfeest: Dit gaat door te dorp 60 op 11 juni 

 

Schoolraad:   
In maart moeten de huidige leden van de schoolraad herverkozen worden. Anouk Elias en Marie Boonen stellen zich terug kandidaat om 

de schoolraad te vertegenwoordigen. 

De aanwezigen geven de goedkeuring dat ze dit blijven doen. 

 

Werkgroep verkeer 
De actie met de borden werd positief onthaald. 

Als er mensen zijn die zich graag aansluiten bij de werkgroep, altijd welkom. 

 

Rondvraag 
- Er wordt veel te snel gereden in het dorp!! 

- Parkeren blijft een probleem. Voor Dorp 60, best aan de kiosk parkeren, veiliger. 

- Parkeren aan de gele lijn MAG NIET, toch gebeurt dit nog dagelijks. 

- De brigadiers van dorp 60 merken op dat de kinderen zeer vriendelijk zijn!! 

 

 

Volgende algemene vergadering 27 juni 

 

 

 



 

HOE VIEREN KINDEREN CARNAVAL IN POPPEL? 

 
In sommige dorpen zingen ze Driekoningen of Nieuwjaar….  in Poppel zingen ze met CARNAVAL. 

Op maandag na de zondag van Carnaval (27/2) gaan de kinderen van Poppel  in kleine groepjes huis aan huis, verkleed in 

hun leukste carnavalsoutfit.  Ze hebben een potje bij waar ze mee schudden (rommelen) en zingen dan het liedje 

“Rommelpotterij, rommelpotterij, geef mij een cent en dan ga ik voorbij…..”  

Ze ontvangen dan een centje in hun ‘rommelpot’ of een lekker snoepje. 

Een prachtige traditie die zeker niet verloren mag gaan  

Veel plezier aan alle kinderen!  

 

TAALSTAGES  

 

Intaco organiseert al sinds 1970 taalstages in De Panne.  Het is een ideale plek om lessen, activiteiten, sport en ontspanning 

te combineren.  Voor kinderen van 8 tot 12 jaar.  Meer info? Vraag een flyer op het kantoor van onze school. 

 

EVEN ONTSTRESSEN…  

 

Wat vliegt de tijd toch ! 7 weken heeft iedereen het beste van zichzelf gegeven! Nu is het tijd om even te ontstressen en te 

genieten van een weekje vakantie.  Ga je carnavallen of skiën of blijf je gewoon lekker thuis? 

Aan iedereen een fijne, deugddoende vakantie gewenst !!! 

 

                                                           
 

 

FILMVOORSTELLING IN DE WOUWER 

  
 

   

 

 

 


