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AGENDA   

 

 Ma. 15/05/2017 : Start ophaling busbijdrage – Spelenpaleis voor 2
de

 lj. 

 Di. 16/05/2017 : Opa Brom letter R 

 Wo 17/05/2017 : STRAPDAG – FRUITDAG – Leescircuit ! 

 Do. 18/05/2017 : Sportdag  lagere school – 1 KB op bezoek bij fam. Mertens 

 Vr. 19/05/2017 : 3KA+B maken een uitstap naar Turnhout 

 Zondag 21/5 1
ste

 communie – Eucharistieviering om 11.00u in de kerk  
 

PROJECT WATER  

 

De hele week lang werd er in alle klassen druk aan de slag gegaan rond en met water. Vandaag werd er in 

alle klassen getoond wat men de voorbije dagen heeft gedaan en geleerd. Foto’s kan je ook terugvinden in 

het fotoalbum: http://nl.fotoalbum.eu/vbsdenegensprong . 

Dank aan alle leerkrachten voor uitwerken van dit leuk en leerrijk project. Het was fantastisch hoe alle 

kinderen zich “onderdompelden” in het thema water. 

 

SPORTDAG LAGERE SCHOOL 

 

Op donderdag 18 mei gaan ALLE kinderen van de lagere school naar de Lilse Bergen voor een supercoole 

sportdag !!! Let op ! Ze zijn pas terug rond 16.30u dus kinderen v/h schoolbusje kunnen niet meer met het 

schoolbusje naar huis.  Gelieve hiermee rekening te houden.  

Vertrek  : 8.45u 

Aankomst : +/- 16.30u 

Aandoen : Sportieve kleding = lange broek ( in de bossen) + sportschoenen. (geen slippers) 

Meebrengen : Reserve kleding (korte broek + t-shirt+ sokken) – pet – regenjas (alles is buiten) 

    Eten en drinken en versnapering voor een hele dag ! (geen snoep – geen geld- geen fruit- geen gsm)  

     Dit alles in een rugzak. 

Graag ook na de sportdag de kinderen controleren op de aanwezigheid van eventuele teken. 

 

UITSTAP 3KA+3KB  

 

Op vrijdag 19 mei maken de kleuters van 3ka+3kb een uitstap naar Turnhout i.v.m. het thema Ridders. 

Zij zijn een hele dag op stap dus graag zorgen voor :  

- een rugzak gevuld met eten en drinken voor een hele dag 

- fijne schoenen om mee te wandelen en een jas die ook tegen de regen kan. 

 

SCHOOLBUSBIJDRAGE  

 

Vandaag bezorgt het buscomité per kind een  briefje met omslag. Er wordt gevraagd om per kind 5€ in een 

omslag te stoppen en dit om aan de onkosten van het schoolbusje tegemoet te komen. Extra info leest u op 

het briefje aan de omslag. Het buscomité dankt alvast iedereen voor hun bijdrage. 

 

 

 

 

 

 

http://nl.fotoalbum.eu/vbsdenegensprong


RENOVATIEWERKEN DORP 60  

 

Deze week werd er gestart met de behang en schilderwerken. Werden al een deel van de 

nieuwe prikborden gemonteerd. Het afdak werd afgewerkt en zo werd er een kleurrijke muur gecreëerd… 

geheel in regenboogtinten. Wat moet er nog gebeuren: de radiatoren moeten nog opgehangen worden, een 

extra verwarmingsketel geplaatst, de verlichting opgehangen, schilderwerken, … en nog heel wat kleine 

werkjes die nog uitgevoerd moeten worden. De aannemer heeft beloofd dat eind volgende week alles  in orde 

zou zijn. We zijn alvast benieuwd ! 

 

 

’t WARRELTJE  

 

Alle oudste kleuters ontvangen een vakantiefolder van de kinderopvang ’t Warreltje.  

 

  
 

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 11 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 


