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AGENDA   

 

 Ma. 27/03/2017 : ganse week oudercontacten 1
ste

 KK 

 Di. 28/03/2017 : Vastenviering om 9u. - Opa Brom letter K - leerlingenraad 

 Wo 29/03/2017 : STRAPDAG - SCHOOLFOTOGRAAF 

 Do. 30/03/2017 : AEDcursus 6
de

 lj – onthaalnamiddag 1
ste

 KK - inleveren sponsorgeld  

 Vr. 31/03/2017 : 3
de

 rapport lagere school - sponsortocht voor de lagere school 

 

PAASVAKANTIE van zaterdag 1april t/m maandag 17 april ! 

 

DE SCHOOLFOTOGRAAF KOMT 

Op woensdag 29 maart a.s. komt de schoolfotograaf.  Er worden dan foto’s gemaakt van alle kinderen, 

individueel en in groep (klasfoto), alsook met broer en/of zus die op school zitten.  Er is GEEN 

aankoopverplichting.  Indien u graag een foto wenst van AL UW KINDEREN, ook al zitten ze (nog) niet op 

onze school (baby, ouder kind …) dan kunt u dit direct om 8.45u. laten doen in de refter van de 

kleuterschool. 

 

RAPPORT LAGERE SCHOOL 

Volgende week vrijdag ontvangen alle kinderen van de lagere school hun 3
de

 rapport. Dit rapport geeft een 

overzicht van de behaalde resultaten van de voorbije periode. Waar mogelijk kunnen deze resultaten 

vergeleken worden met de vorige. Hopelijk is er een groei of verbetering zichtbaar. Misschien valt er toch 

een bepaald resultaat tegen. Niet erg. Maar wellicht wel een signaal om de volgende periode extra aandacht 

te geven aan dat specifieke onderdeel. Uiteraard zullen er ook heel wat goede resultaten of vermeldingen te 

lezen zijn. Alvast proficiat aan iedereen.  
 

 

WE HEBBEN ER NOG EEN PAAR NODIG !   

Na de paasvakantie starten we met het eerste, tweede en derde leerjaar weer met het leescircuit. Hiervoor 

hebben we de hulp van jullie nodig. Ben je een ouder, grootouder, buur, tante,… die zich wil engageren om 

met onze kinderen op een leuke, toffe, gezellige manier te werken rond leesplezier, dan is dit iets voor jou! 

Kan u zich vrijmaken op een maandag of woensdag, geef dan zeker een seintje via onderstaand briefje.  

Na de paasvakantie zouden we  6 momenten willen voorzien op een maandag (14.55u tot 15.30u) of een 

woensdag (11.20u -11.55u). Afhankelijk van het aantal leesouders zullen we één van de twee dagen 

inplannen. Wij hopen op een talrijke opkomst van leesouders, grootouders,… want de kinderen kijken hier 

elke keer weer naar uit ! Alvast bedankt, 

Het leesgroepje 

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

 

LEESCIRCUIT 

 

Ik, …………………………………………………………………..van  

 

…………………………………………………….uit klas ……….  

 

O  kan enkel op een maandag. 

O  kan enkel op een woensdag. 

O  kan op maandag en woensdag 



 

SPONSORTOCHT BROEDERLIJK DELEN + KOFFIESTOP  

 

De laatste vrijdag voor de paasvakantie organiseert de school traditiegetrouw een sponsortocht  t.v.v. 

Broederlijk Delen.  Alle leerlingen van de lagere school ontvingen hiervoor een brief vorige week.   

Op diezelfde vrijdag staat er weer een deel van het ‘Negensprongteam’ aan de schoolpoort met een (h)eerlijk 

kopje koffie!  Komt u dan gezellig koffiedrinken bij ons tussen 8.15u en 9.00u ?                                          

Een vrije gift is zeer welkom voor Broederlijk Delen.  

 

 

SCHOOLBUS  

 

 Niet vergeten om je nieuwe abonnement aan te kopen; na de paasvakantie 3
de

 trimester !   

 

 

GEZINSBOND POPPEL 

 

Op vrijdag 14 april gaat Gezinsbond Poppel naar jaarlijkse gewoonte weer op UITSTAP ! 

Voor de kinderen van het 1
ste

 leerjaar t/m het 2
de

 middelbaar hebben we een uitstap naar Toverland gepland.  

We spreken die morgen om 9u. af aan de kiosk.  De bus vertrekt om 9.30u.  ’s Avonds zijn we om 18u. weer 

terug. 

De kosten bedragen voor leden € 25 en voor niet-leden € 35 per kind. 

De kinderen lopen zelfstandig rond, er is wel begeleiding aanwezig.  De lunch is voorzien, eventueel wel een 

drankje en tussendoortje meenemen. 

Inschrijven (tot 10 april) via marco.cattenstart@telenet.be  

 

Met de peuters en kleuters gaan we opnieuw naar de Hooiberg.  Het is de bedoeling dat iedereen met eigen 

vervoer gaat, eventueel onderling af te spreken.    

We spreken om 9.30u. af aan de kiosk.  De prijs is € 7,5 voor leden en € 12,50 voor niet-leden per kind.  

Eten en drinken is voorzien.  Uiteraard zijn jongere broertjes/zusjes van de kleuters heel welkom om mee te 

gaan, alsook de oudere broers en zussen indien u nog een kleuter heeft die meegaat. 

Inschrijven (tot 10 april) of meer info bij: Angela de Weert via adweert@hotmail.com 

 

Voor beide uitstappen graag inschrijven via mail met vermelding van voor- + achternaam kind(eren), 

lidnummer, tel.nummer voor noodgevallen (alleen voor Toverland) en graag kopie ID meegeven op 14 april.   

Schrijf je zsm in; vol is vol. 

Heel graag tot dan ! 

 

 

BUITENSCHOOLSE OPVANG BEREZOON   

 

Deze unieke buitenschoolse opvang gaat dagelijks vanuit Tilburg de natuur in.  De ene dag staan de kinderen 

te vliegeren in de duinen, de andere dag maken ze brandnetelsoep boven een kampvuurtje, dan weer zoeken 

ze naar vossensporen op de heide.   

Nu heeft Berezoon een speellocatie dicht bij Poppel: Papschot heet het.  Daar worden wat dieren gehouden 

en forten gebouwd.  Soms is een begeleider alleen in het bos met de kinderen.  Dan moet er iemand zijn die 

binnen 15 minuten bij de groep kan zijn in geval van nood (bv. een kind dat naar het ziekenhuis moet).  Die 

iemand heet een achterwacht.  De vraag van Bos-BSO Berezoon is: zou u achterwacht willen zijn, of kent u 

mensen in Poppel die dat zouden willen.. 

Een achterwacht kan altijd zelf aangeven of hij/zij beschikbaar is die dag.  Op de dag zelf zorgt u dat u 

telefonisch bereikbaar bent.  De tijden waar het om gaat is van 13.30u – 15.30u of van 13.30u – 17.00u.               

In geval van nood wordt u gebeld en komt meteen naar de speellocatie.  Binnen de 45 minuten wordt u daar 

dan weer afgelost door een professionele begeleider.  Tot nu toe heeft Berezoon nog nooit een achterwacht 

daadwerkelijke opgeroepen, maar als er iets gebeurt is het een onmisbare taak. 

U kunt wat meer over Berezoon lezen op www.bso-berezoon.nl. 

Reageren kan via info@bso-berezoon of tel. 0031/0630475511. 
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