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AGENDA   

 

 Ma. 01/05/2017 : “Dag van de Arbeid” – vrije dag voor iedereen 

 Di. 02/05/2017 : geen bijzondere activiteiten 

 Wo 03/05/2017 : STRAPDAG – FRUITDAG – Leescircuit ! 

 Do. 04/05/2017 : Verderzetting medisch onderzoek 1
ste

 lj op school.  

 Vr. 05/05/2017 : geen bijzonder activiteiten 
 

KLEDINGINZAMELINGACTIE OUDERRAAD  

 

Wilt u het weten ? We spaarden maar liefst 1760.kg  bij elkaar!  

De opbrengst van deze inzamelactie wordt gebruikt om 2 grote parasols bij de zandbak te plaatsen.  

Dank je wel allemaal !  

 

SCHOOLFOTO’S  

 

Hebt u alle bijbestellingen/foto’s ingeleverd? Wij hopen op een correcte teruggave. 

De school moet betalen voor elke foto/mapje, dus als u deze niet terug inlevert, hebben wij een probleem  

 

WAT EEN SUPERLEKKERE EN GEZONDE ACTIE !!!  

 

Tomatenbedrijf Mulders-Van de Pol uit Poppel ontving ook een brief  i.v.m. sponsoring voor onze 

school te Dorp 60. Zij kwamen met een FANTASTISCH voorstel en willen onze school 

ondersteunen door overheerlijke, verse snoeptomaatjes te schenken die wij dan kunnen aanbieden 

voor een fijne prijs. 

De opbrengst gaat volledig naar de renovatie van onze vestigingsplaats te Dorp 60.   

  

 Snoep gezond en steun de school !!! Heerlijk vers en verpakt in handige plastic bakjes.  

  

 1 kg = € 4,-    ½ kg = € 2,-     250gr= € 1,- 

 

Bestellen kan tot woensdag 3 mei via onderstaande strook + contant geld bezorgen via leerkracht 

Ze worden dan diezelfde week geleverd.  

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

Naam :  

 

Klas : 

 

Aantal :                 O … x 1 kg 

                                O … x ½ kg 

                                 O … x 250 gr     

 

Totaal : € ….. 

 

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



RENOVATIEWERKEN DORP 60  

 

De voorbije week werd er gestart met het plaatsen van de vloertegels. Er werd de laatste hand gelegd aan de 

elektriciteitswerken. De bekleding van de dakgoot werd afgewerkt en de muur onder het afdak werd 

voorzien van mooie kleurtjes.  De zolder van de klaslokalen werd geïsoleerd en vormt zo een warm 

dekentje voor het lokaal eronder. 

Volgende week zal men nog verder het afdak afwerken en de schilder zal starten met behang- en 

schilderwerken. Ook binnendeuren zullen volgende week geplaatst worden. Stilaan krijgt alles meer  en meer 

vorm. De speelplaats wordt stukje bij stukje groter. Afgelopen week werd reeds de helft van het afdak vrij 

gemaakt. Verwachte einddatum van de werken is midden mei. 

 

Sponsoren kan trouwens nog steeds. Zie nieuwsbrief vorige week of bekijk onze facebookpagina: 

https://www.facebook.com/denegensprong.be/  

 

 

OP ZOEK NAAR …  

 

- Juf Diane vraagt oude goocheldozen. 

- Juf Leen vraagt glazen lege potjes met deksel in alle maten. 

- Wie thuis nog skeelers of stelten heeft liggen die ze niet meer gebruiken, mag deze aan de school doneren.     

De kinderen zullen er superblij mee zijn.  

 

HEIDEBIEKENS 

 

Niet vergeten ! 29 april naar binnenspeeltuin Raf en Otje !  

 

WIE WIL ER KOMEN VOETBALLEN BIJ KFC POPPEL?  

  

Voetbal is een keitoffe sport voor zowel jongens als meisjes! 

Wil jij het ook eens komen proberen? Dat kan! 

Iedereen die geboren is in 2012 (of eerder) mag komen meedoen bij de kennismakingstrainingen op 

woensdag 3 + 10 mei, telkens van 17.00 – 18.00 uur. 

Uiteraard is dit volledig gratis en zonder verdere verplichtingen. 

Het voetbalveld van KFC Poppel ligt aan de Steenweg op Baarle. 

We zien je graag op één van deze dagen, maar beide dagen mag natuurlijk ook! 

  

Groetjes van de trainers Gert en Bert 
 

 

FRIETEN FRIETEN FRIETEN FRIETEN FRIETEN FRIETEN !!!  

Frietfestijn zondag 7 mei 2017 in de gemeentezaal georganiseerd door Chiro Heidebiekens 

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!   Leiding Chiro Heidebiekens Poppel  

https://www.facebook.com/denegensprong.be/
mailto:chiroheidebiekens@hotmail.com

