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AGENDA   

 

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

 Ma. 17/04/2017 : Paasmaandag = vrije dag voor iedereen 

 Di. 18/04/2017 : De paashaas op school - Opa Brom letter Z – 4
de

 lj naar Tomatenbedrijf 

 Wo 19/04/2017 : STRAPDAG – FRUITDAG  

 Do. 20/04/2017 :  Secretaressedag  - start kledinginzamelactie  

 Vr. 21/04/2017 : 3KA+B gaan naar Archeon – KINDERBINGO 2 

 

RAPPORT   

Vandaag ontvingen alle kinderen van de lagere school het 3
de

 schoolrapport. Ongeacht de resultaten wensen 

we toch iedereen proficiat te wensen voor de geleverde inzet de voorbije weken. Nu 2 weken vakantie en dan 

is iedereen weer klaar voor de laatste periode richting de zomervakantie  

 

RENOVATIEWERKEN DORP 60   

De chapewerken zijn ondertussen uitgevoerd en alles is klaar om te starten met de tegelwerken. 

Ondertussen  worden ook de achterwanden volledig geïsoleerd. Samen met de vloer- en 

zolderisolatie en het isolerend glas zal dit een positief effect hebben op het energieverbruik. 

Tijdens de paas vakantie zullen normaal de volgende werken uitgevoerd worden: tegelwerken, 

aanpassing goten, pleisterwerken, voegwerken, schilderwerken, …  

 

3KA+B – UITSTAP ARCHEON  

Vertrek   : 8.45u 
Aankomst  : +/- 18.45u  

Meebrengen/aandoen : rugzak met lunchpakket, drinken en koeken voor een lange dag. (geen fruit) 

     regenjas, gemakkelijke wandelschoenen. 

 
Onkosten €35,- komen niet apart op de schoolrekening.  Ze worden verrekend via de maximumfactuur.  

 

DOORSCHUIVEN KLEUTERS   

Er startten dit jaar reeds heel wat nieuwe kleuters in de instapklas van juf Gerd, klas 1Ka. Verdeeld over de 

volgende instapmomenten zouden  nog een 10-tal kinderen kunnen instappen. Het aantal kinderen in 1Ka 

wordt zo natuurlijk te groot. Om een zorgvuldige, efficiënte werking en kwalitatief kleuteronderwijs te 

kunnen blijven garanderen, zien wij ons genoodzaakt om een 9-tal kleuters te laten doorstromen naar een 

volgend kleuterklasje, 1Kb en dit met ingang vanaf  dinsdag, 18 april ‘17.  

Uiteraard worden deze kinderen in de nieuwe klas goed opgevangen en wordt er in de dagelijkse werking 

rekening gehouden met hun ontwikkeling.  

 

KLEDINGINZAMELINGACTIE OUDERRAAD  

De kleerkast opruimen in de paasvakantie???  Goed idee ! Want oude kleding, schoenen is geld waard voor 

de school.  Na de paasvakantie kunt u opnieuw zakken inleveren en dit vanaf donderdag 20/4 tot dinsdag 

25/4.  Elk gezin ontving deze week een lege zak.  U kunt uiteraard ook andere plastic zakken gebruiken of 

extra zakken komen vragen op het kantoor van de school.  

 

SCHOOLBUS  

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

 trimester !   
 

 



IOK-TOETS MUZISCHE VORMING 

Als school willen we aan interne kwaliteitszorg doen. Dan kan op vele manieren. Eén van de manieren is 

door deelname aan genormeerde toetsen. Dit doen we jaarlijks met het 4
de

 en 6
de

 lj. Dit jaar hebben we ook 

ingetekend op een toets van IOK (Intercommunale ontwikkelingsmaatschappij). Bij deze toets gaat men na 

in welke mate we als school de eindtermen Muzische vorming bereiken met de kinderen. Het zal geen 

klassieke toets zijn, maar het zullen activiteiten zijn verspreid over meerdere lesdagen. Na de paasvakantie 

zullen we in de lagere school van start gaan met deze toets. De kinderen van de lagere school ontvangen nog 

een brief met bijkomende informatie betreffende deze toets. 

 

FIETSPOOLEN 

Flu en Jo deden deze week reeds een oproep aan de schoolpoort om deel te nemen aan de fietspool op 

woensdag. Bij deze nieuwsbrief vind je meer info en de mogelijkheid tot inschrijven. 
 

BUITENSPEELDAG  

Folders vanuit de gemeente werden uitgedeeld i.v.m. buitenspeeldag op 19 april. 

Meer info leest u in de folder.  

 

KINDERBINGO  

Noteer in je agenda !! Vrijdag na de paasvakantie : KINDERBINGO !!!  

 

SPAGHETTI DINNER – GRENSLOOS VZW  

Op 2 april 2017 in zaal Den Eel te Ravels.  Inschrijven via www.grensloosvzw.be 

 

MAAK KENNIS MET TENNIS !   

Maandag 17 april van 14.00u tot 17.00u initiatiedag bij TC RWP te Ravels.  

Is tennis iets voor jou? Kom het geheel vrijblijvend eens proberen.  Ervaren trainers geven doorlopend les aan iedereen 

die dat wenst.  Jong en oud.  Jij komt opdagen in sportkledij….de club zorgt voor rackets en de gezellige sfeer.  Meer 

info : www.rwp.be 

 

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 Vossenberg.  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 ! 

 

 

Fijne paasvakantie !           
Vanwege de directie en  

het team v/d Negensprong  
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Samen naar school met de fietspool? Dat is mega-cool ! 

Wat is fietspoolen? 
Fietspoolen is met een kleine, duidelijk herkenbare groep kinderen onder begeleiding van een 

volwassene naar school fietsen. 

Voordelen van fietspoolen: 

  * In groep word  je sneller gezien dan als fietser alleen = veiliger! 

  *Als groep krijg je meer plaats van andere weggebruikers = veiliger! 

  * Kinderen trainen hun fietsvaardigheden in het verkeer en worden fietsvaardiger. 

  * Fietsers zijn vaak sneller ter plaatse. 

  * Fietsen is gezond voor kinderen en begeleider(s) en goedkoop ! 

Wanneer wordt een fietspool georganiseerd? 

Elke woensdagochtend  (na de paasvakantie) 

Welke fietspoolgroepen willen we oprichten? Verzamel- en vertrekplaats 

  * Kapel Aarledijk 

 

  * Paardenwiel (speeltuintje)   

Wie doet mee? 

We zijn op zoek naar ouders, grootouders, buren, broers, zussen, … die bij één van deze fietspools als  

begeleider willen fungeren. Want zonder begeleiders geen fietspool. Interesse? Vul onderstaande strook in, 

bezorg het terug aan de school en we nodigen je uit voor een infomoment op school. 
 

 

naam : …………………………………………………………………………………………………………. 

 

O heb interesse om een fietspool te begeleiden 

 

      O Kapel Aarledijk    O Paardenwiel (speeltuintje) 

 

O wil een fietspool met verzamel- en vertrekplaats op een andere locatie begeleiden.: 

       

locatie: …………………………………………………………………………………………….. 

 

  

Handtekening:  

 

 

 

 

Kinderen die soms of regelmatig mee willen fietspoolen kunnen hieronder hun naam opgeven.  

We bezorgen dan nadien concrete informatie om makkelijk te kunnen afspreken. 
 

 

naam : …………………………………………………………………………………………………………. 

 

wil soms of regelmatig deelnemen aan één van onderstaande fietspools en wil hieromtrent meer concrete informatie. 

 

      O Kapel Aarledijk    O Paardenwiel (speeltuintje) 

 

 Handtekening ouders:  

 

 
 

 

 



 

 

. Heb JIJ een hart voor muziek? 

SNK Weelde nodigt JOU uit! 
 

Ben jij ook zo dol op muziek?  
Vind je trompetten echt geweldig klinken?  

Of is voor jou het drumstel het allercoolste instrument?  

Gelukkig hoef je helemaal niet te kiezen, want op zaterdag 22 april kan je álle instrumenten 
van fanfare SNK Weelde aan het werk zien en horen!  

Met superartiest Gan Van Wouwe wordt de saxofoon deze avond extra in de spotlights gezet! 
Wij nodigen  

je heel graag uit om naar dit fantastische concert  
te komen luisteren! En breng zeker ook je  

mama, papa, broer(s) en zusje(s) mee!  
Het wordt een supertoffe avond die je niet snel zal vergeten! En er zullen ook leerlingen van 
jullie school bij zijn: Elena (5de) en Ruth (3de) zullen zelfs al meespelen en op het podium het 

allerbeste van  
zichzelf geven! Kom hen dus zeker aanmoedigen  

en geniet terwijl zelf ook van een geweldige avond! 
Heel graag tot ziens op 22 april in GC De Wouwer! 

SNK Weelde 
www.snkweelde.be www.facebook.com/SNKWeelde 
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