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AGENDA   

 

 Ma. 08/05/2017 : Start projectweek WATER 

 Di. 09/05/2017 : Milieulessen 6
de

 + 3
de

 + 4
de

 lj 

 Wo 10/05/2017 : STRAPDAG – FRUITDAG – Bezoek waterzuiveringsstation 4
de

 lj       

  Leescircuit ! 

 Do. 11/05/2017 : Bezoek waterzuiveringsstation 5
de

 lj 

 Vr. 12/05/2017 : Bezoek waterzuiveringsstation 6
de

 lj + Afsluiten projectweek 
 

RENOVATIEWERKEN DORP 60  

 

Hoewel het einde in zicht zou moeten zijn, blijkt net zoals in fase 1 dat niet alle onderaannemers van hun 

woord zijn. Dat is vervelend en jammer. Daardoor is er deze week niet zo veel gebeurd. Het afdak werd nog 

niet afgewerkt en ook de schilders zijn nog niet langs geweest. Wel werden de tegelwerken afgewerkt. Ook 

het extra stooklokaal werd ingericht met de nodige brandwerende materialen. 

Volgende week zal ook de loodgieter komen om de radiatoren en verwarmingsketel te plaatsen en aan te 

sluiten. Hopelijk volgende week meer bedrijvigheid dan deze week op de werf. 

 

Ondertussen zijn de eerste stortingen in kader van de sponsoring ontvangen, Sponseren kan trouwens nog 

steeds. U kan concreet helpen: 

- 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” ! 

 

 

OP ZOEK NAAR …  

 

- 3KA en 3KB kunnen lege dvd-doosjes gebruiken 

 

 

PROJECTWEEK “WATER”   
 

Volgende week heeft onze jaarlijkse projectweek plaats. Dit jaar werken we met de ganse school rond het 

thema “WATER”. Hiermee sluiten we aan bij ons jaarthema: Als een vis in het water … op de Negensprong. 

De ganse week zullen de activiteiten en lessen in teken staan van “water”. Zowel de leerkrachten van de 

kleuterschool als lagere school hebben leuke zaken uitgewerkt. Er wordt klasdoorbrekend gewerkt, er 

worden speciale lessen gegeven, bezoekjes gebracht aan een waterzuiveringsstation, … Op vrijdag worden 

alle ouders vanaf 15u uitgenodigd om in de klas(en) langs te gaan om te ontdekken waarrond de kinderen 

gewerkt hebben, wat ze gemaakt hebben, … Zeker de moeite waard. 

Op vrijdag vragen we aan de kinderen om hun kledij aan te passen aan het thema. Niet dat je in zwembroek 

moet komen, maar enkele leuke (zwem)attributen dragen zou wel leuk zijn !! 

Via dit project willen we heel wat leerplandoelen realiseren en dit eveneens op een leuke manier, maar net 

iets anders dan anders ! We wensen iedereen een fijne, leuke, leerrijke week toe ! 

 



  

 

Op zondag 11 juni is weer het 

schoolfeest. De voorbereidingen 

zijn in volle gang . We hebben al 

een aantal mensen bereid 

gevonden om ons te helpen maar 

we zoeken er nog veel meer !  

Op zaterdag 10 juni hebben we 

helpers nodig om alles op te 

bouwen.  

Voor het feest zelf zijn er nog 

meer mensen nodig om alle 

spelletjes en kramen te 

bemannen.  

Dus aarzel niet, laat het niet 

aan anderen over, maar geef je 

op om het voor iedereen een 

geweldig feest te maken. Je 

kunt je opgeven door een 

mailtje te sturen aan 

ouderrraad@denegensprong.be 

of lever de strook hiernaast in 

op het bureau van de school of 

bij de leerkracht.  

 

Natuurlijk, ik kom helpen om er 

voor de kinderen een onvergetelijke 

dag van te maken. Ik geef me op :  

Naam helper : 

 

Naam/klas kind :  

 

Telefoonnummer :  

E-mail : 

 

Ik wil helpen bij : (meerdere keuzes toegestaan)  

   Opbouw 10 juni 10u00 

   Opbouw 11 juni vanaf 10u00  

   Spelletje* 

   Schminken*  

   Hamburgerkraam*  

   Snoepkraam*  

   Bardienst*  

   Opruimen 5 juni  

     Bij * graag aangeven: 

 Shift 1 (14.30 – 16.00) 

 Shift 2 (16.00 – 17.30) 

 Shift 1 + 2  

 Geen voorkeur 

 Shift 3 (13.00 - 14.30) enkel voor 

bardienst 

 

 

  

Schoolfeest 


