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AGENDA   

 

Vanavond Kinderbingo ! Zaterdag + Zondag = weekend vormelingen 

 Ma. 24/04/2017 : Start verkeersactieweek gemeente Ravels – Kriebelteam te Dorp 60 

 Di. 25/04/2017 : Opa Brom letter ? – Ophaalmoment kledingactie ouderraad –    

  verkeersactiviteit 4
de

 lj te Weelde (met fiets). 

 Wo 26/04/2017 : STRAPDAG – FRUITDAG de school zorgt voor fruit- 11.20u leescircuit !  

 Do. 27/04/2017 : Verderzetting medisch onderzoek 2
de

 KK te Turnhout – verkeeractiviteit 5
de

  

  te Weelde (met fiets) 

 Vr. 28/04/2017 : Medisch onderzoek op school voor 1
ste

 lj  
 

KLEDINGINZAMELINGACTIE OUDERRAAD  

 

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

de school.  U kunt de zakken inleveren tot dinsdag 25/4.   Zullen we het record van vorige keer 

overschrijden???? (2940 kg) Graag aanleveren te Dorp 2 (onder afdak). 

 

KINDERBINGO  

 

Het gaat gebeuren ! Vanavond is het dan weer zo ver  !De ouderraad organiseert opnieuw  

de enige echte KINDERBINGO !!!   

Met sfeer en gezelligheid voor iedereen en….prachtige prijzen. 

Waar  : Gemeentezaal (naast café Mitje) 

Hoe laat : De zaal gaat open om 19u, de bingo start om 19.30u 

Kosten  : Een bingoboekje kost € 5,- , consumpties aan kindvriendelijke prijzen.  

 

OPBRENGST BROEDERLIJK DELEN  

 

Vlak voor de paasvakantie hebben de kinderen van de lagere school een sponsorwandeling gedaan 

t.v.v. Broederlijk Delen.  ’s Morgens kon u ook een kopje koffie drinken aan de schoolpoort waarvan de 

opbrengst ook voor Broederlijk Delen was.  De totale opbrengst van dit alles is  : € 2.053,93  

S U P E R gedaan allemaal ! Dank je wel.  

 

TEVREDENHEIDSONDERZOEK VOOR OUDERS  

 

Deze week ontving elk gezin een vragenlijst waarmee we peilen naar de tevredenheid bij ouders betreffende 

de schoolwerking. Als school willen we ons beleid regelmatig evalueren en bijsturen. Ook de mening van 

ouders is voor ons belangrijk. Graag ontvangen wij de vragenlijsten terug via de leerkracht of via de 

brievenbus van de school ten laatste op vrijdag 28 april ’17. De vragenlijst mag u ook onder gesloten omslag 

bezorgen.  

 

KRIEBELTEAM  

 

Op maandag komen de leden van het Kriebelteam een controle doen in alle klassen te Dorp 60. 

Gelieve hiermee rekening te houden i.v.m. de haardracht van uw kind. (geen gel, vlechtjes, speldjes,…) 

 

 

 



RENOVATIE DORP 60  

 

De werken gaan onverminderd door. De isolatiewerken zijn nog 

bezig. Ondertussen werden ook de muren voorzien van nieuw 

voegsel. Momenteel is men ook bezig met het plaatsen van de 

gekleurde beplating onder het afdak. Zo zal de muur onder het 

afdak een kleurrijke muur worden. 

 

De volgende week zal via de post ook een brief bezorgd worden in gans Poppel met enerzijds een korte 

toelichting bij het renovatieproject en anderzijds een vraag of warme oproep om de school financieel te 

steunen in de vorm van sponsoring. De inhoud van deze brief wordt ook via deze nieuwsbrief bezorgd. Dus 

indien u in Poppel woont ontvangt u mogelijk deze brief ook per post.  

 

SCHOOLREKENING 

 

Maandag ontvangt elk gezin een schoolrekening voor de periode van januari tot nu.  

Wij rekenen op een correcte  betaling.   

 

SCHOOLFOTO’S  

 

De schoolfoto’s werden uitgedeeld. BELANGRIJK om te weten…er is geen koopverplichting. 

Als u de foto’s niet mooi vindt, gelieve ze dan correct terug te geven. (wij moeten voor elk mapje betalen) 

Als u de foto’s wel mooi vindt, betaalt u het juiste bedrag aan de leerkracht. 

Te Dorp 60 : pasfoto’s zijn gratis als u de volledige map neemt, zo niet dan kosten ze € 5,- 

ALLES moet ingeleverd zijn op vrijdag 28 april. Een volledige map met klasfoto kost €12,- 

 

ALLES GAAT WEG …  

 

In elke vestigingsplaats staat een doos met gevonden kleding/schoenen die u steeds kan komen bekijken. 

Alles wat op dinsdagavond 25 april niet is opgehaald, stoppen we in een zak om mee te geven met de 

kledinginzamelactie.  Dit even ter info. 

 

FRIETEN FRIETEN FRIETEN FRIETEN FRIETEN FRIETEN !!!  

Hallo allemaal! 

 Dit jaar organiseert de Chiro Heidebiekens Poppel voor het eerst ‘Het Frietfestijn’! ‘Het 

Frietfestijn’ zal doorgaan op zondag 7 mei 2017 in de gemeentezaal te Poppel ( Dorp 30 

).Natuurlijk zouden we het niet ‘Het Frietfestijn’ noemen, als er geen overheerlijke frietjes 

aanwezig zouden zijn. Deze kunnen jullie nuttigen met vidé, stoofvlees of een curryworst/kroket. 

Achteraf kunnen jullie nog genieten van een lekker ijsje.  

Prijzen : volw. € 12,- friet stoofvlees of vidé         kids(tot12j) € 9,- friet stoofvlees of vidé  

      € 10,- friet frikandel of kroket                          € 7,- friet frikandel of kroket 

Bij alle maaltijden zitten zowel de sauzen als de groenten inbegrepen. Het betalen zal ter plaatse gebeuren. 

 Jullie zijn van harte welkom tijdens onze eerste shift vanaf 12 uur tot 15 uur of tijdens onze tweede 

shift van 16 uur tot 19 uur. Graag inschrijven vooraf. Je mailt het aantal personen + wat je wilt 

eten door naar chiroheidebiekens@hotmail.com. Ook kan je dit op een briefje bij één van de 

leidsters in de brievenbus te steken. Inschrijven kan tot 1 mei 2017. Graag je naam, het aantal 

personen (kinderen/volwassen), de shift en je bestelling vermelden.  

 Alvast bedankt en hopelijk tot dan! 

Chiro Heidebiekens Poppel 

mailto:chiroheidebiekens@hotmail.com


BRIEF: Renovatie en inrichting van de klaslokalen  te Dorp 60 
 
Beste mensen 
 
Onze basisschool De Negensprong bestaat uit 2 vestigingen: Dorp 2 en Dorp 60. De gebouwen en 
speelplaats te Dorp 2 werden de voorbije jaren vernieuwd of gerenoveerd. Ondertussen werd het ook hoog 
tijd om de gebouwen van Dorp 60 te renoveren. Deze gebouwen dateren nog uit de jaren ‘40 en ‘60 van 
vorige eeuw. Omdat de gemeente eigenaar is van de gebouwen werd er samen met hen gezocht naar een 
oplossing. De gemeente werd bereid gevonden om een aanzienlijk bedrag te investeren om de renovatie 
op korte termijn te kunnen uitvoeren.  We zijn de gemeente hier dan ook zeer dankbaar voor. 
Bij deze renovatie komen echter ook nog andere kosten kijken.  Zo dienen we als school zelf in te staan 
voor de inrichting van de lokalen. Dit betekent dat we de kosten moeten dragen voor bankjes, stoelen, 
kasten, brandvrije gordijnen, ICT-materialen (pc ‘s, tablets, server), … Deze kosten wegen zwaar door op het 
al beperkte budget van een katholieke basisschool. Een raming komt al snel in de buurt van € 25.000. Met 
een 100-tal leerlingen op deze locatie, komt dit dus overeen met een investering van 250€ per leerling. Met 
500 donaties van €50 bereiken we ons doel.  
 
Mogelijk heeft u en/of uw (klein)kinderen op onze Poppelse basisschool gezeten en roept het fijne 
herinneringen op. Of u kent kinderen die er nu naar school gaan? Het is dan best denkbaar dat u de 
Negensprong een warm hart toedraagt. Daarom durven wij een beroep doen op uw vrijgevigheid en uw 
solidariteit om samen met ons de inrichting van de schoolgebouwen te Dorp 60 mogelijk te maken. Want 
onze kinderen verdienen niet enkel mooi gerenoveerde klaslokalen, maar zeker ook ergonomische banken 
en stoelen, veilige lokalen, moderne ICT-middelen, …  
 
Hoe kan u concreet meehelpen onze kinderen mooi ingerichte  en veilige klaslokalen te schenken ?  

- Met een standaardbijdrage van €50. 

- Ook elke andere bijdrage groot of klein is welkom. 

- U wilt op een andere manier helpen? Contacteer dan de directie: 014/655657 
 
U kunt uw bijdrage of sponsoring overmaken op het rekeningnummer: BE95 7333 3732 0358 van  
VBS De Negensprong Poppel.  Alle sponsors ontvangen achteraf een bewijs van sponsoring. 
Al onze kinderen kijken uit naar uw bijdrage en roepen nu alvast in koor: “DANK U” ! 
 
De kinderen, leerkrachten en directie 
van de vrije basisschool “De Negensprong” Poppel. 
 

ARENDONK FIETST 2
DE

 EDITIE 
 

Op zondag 30 april organiseert vzw KSV Sport en Steun Arendonk voor de 2
de

 keer een wielerdag op de 

Hoge Mauw, die in het teken staat van de jeugd en de G-renners. 

 

Bijkomende informatie kan men vinden op de Facebook pagina van “Arendonk Fietst” of op de 

website www.ksvsportensteun.be 

 

De wedstrijden worden opgesplitst in 3 reeksen: 

1-2
e
 leerjaar 

3-4
e
 leerjaar 

5-6
e
 leerjaar 

 

De kinderen mogen geen vergunning hebben, moeten geen racefiets hebben, het is gratis deelname 

en iedereen krijgt mooi aandenken.  Een helm dragen is verplicht.   

 

Wil jij de nieuwe Tom Boonen of Marianne Vos worden, of wil je iemand van je vriendjes uitdagen 

voor een wedstrijdje? Schrijf je dan in.  Dit kan ter plaatse of vooraf via wim.de.vocht@scarlet.be 

of liesbet_de_vocht@hotmail.com  

 

http://www.ksvsportensteun.be/
mailto:wim.de.vocht@scarlet.be
mailto:liesbet_de_vocht@hotmail.com


TYPLESSSEN BIJ IPOC OF CVCO  

 

De leerlingen van het 4
de

, 5
de

 en 6
de

 leerjaar ontvangen een informatiebrief voor het volgen van 

typles.  Er zijn twee organisaties die zich daarvoor aanbieden : IPOC  en CvCO. 

 

WIL JE GRAAG MEEDOEN IN EEN TV PROGRAMMA ?   

 

Voor een nieuw programma voor Nickelodeon ben ik op zoek naar 60 Belgische kinderen in de 
leeftijdscategorie van 9 tm 12 jaar. 
In de nieuwe gameshow gaat het allemaal om foto’s die geraden moeten worden. De quiz wordt 
opgenomen in koppels, dus de Belgische kindjes doen mee samen met hun beste vriendje of 
vriendinnetje en strijden tegen een koppel uit Nederland. De opnamen zijn in Hilversum op 6 en 7 
mei. En later in de maand op 25,26 en 27 mei.(Er is reisvergoeding beschikbaar) Vanaf 22 mei is de 
show dagelijks te zien via Nickelodeon. 
Ben of ken je een kind in de genoemde leeftijdscategorie en heb je interesse om mee te doen, 
stuur dan een mail naar bartie@tvworks24.nl , dan stuur ik je een inschrijfformulier toe.  
En deel dit vooral met je Belgische vrienden, want we kunnen zeker nog wat meer Belgische 
kandidaten gebruiken!  
Met vriendelijke groet, 
  
Bartie Pouw  
Casting Redacteur 
  
Joop van den Endeplein 1 | 1217 WJ Hilversum 
Mob. +31(0)6 28 65 51 64 

 

 
Inschrijfformulier Nickelodeon 
 
voornaam: 
achternaam: 
geboortedatum: 
groep: 
adres: 
postcode: 
woonplaats: 
telefoonnummer ouders: 
telfoonnummer van jouzelf:  
e-mail: 
facebook/instagram: 
BSN nummer: 
wie is jouw vriendje/vriendinnetje?:  
hobby's:  
hou je van foto's/fotograferen:  
lievelingseten: 
lievelingskleur: 
lievelingsprogramma: 
leukste wat je ooit hebt meegemaakt: 
 
kun je goed zien?: 
heb je een bril of lenzen?: 
 
 
voeg 2 foto's toe: 1 van jezelf en 1 van je hobby.  
 
Stuur dit inschrijfformulier naar bartie@tvworks24.nl of barbara@tvworks24.nl  
 

mailto:bartie@tvworks24.nl
mailto:bartie@tvworks24.nl
mailto:barbara@tvworks24.nl

