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AGENDA   

 

 Ma. 19/06/2017 : Het 6
de

 leerjaar vertrekt op zeeklassen  

     1KA gaat een ½ dag spelen bij fam. Verwimp – 3KA gaat daar een hele dag spelen 

 Di. 20/06/2017 : Opa Brom letter D  - Wieltjesdag  

 Wo 21/06/2017 : STRAPDAG – FRUITDAG  

 Do. 22/06/2017 : geen bijzondere activiteiten 

 Vr. 23/06/2017 : Schoolreis 1
ste

 + 2
de

 + 3
de

 leerjaar – Aankomst 6
de

 lj zeeklassen 

 

SCHOOLREIS 1
ste

 + 2
de

 + 3
de

 leerjaar  

 

OLMENSE ZOO + KINDERWEELDE  

 

Vertrek te Poppel   : +/- 8.45u 

Vermoedelijke aankomst Poppel : 17.30u   

Aandoen : Aangepaste kleding + schoenen – indien nodig insmeren met zonnecrème 

Meebrengen : Lunchpakket + koek+ drinken voor een HELE dag in een handige rugzak/tas. 

Onkosten : € 17,- ( toegang + bus) Deze komen NIET rechtstreeks op de schoolrekening.  Zij zitten verrekend in het 

maximumfactuur.  Voor de lagere school is dit € 85,- schooljaar, verdeeld over 4 schoolrekeningen.  

OPGELET OPGELET OPGELET 

Uit veiligheidsoverweging MOETEN ALLE KINDEREN BIJ AANKOMST VAN DE SCHOOLREIS EERST 

door de glazen gang naar de speelplaats.  De ouders mogen hun kinderen ophalen via de blauwe poort a.u.b. 

Dank voor uw medewerking en begrip. 

OPENWERVENDAG  

Zondag a.s. houdt de gemeente Ravels een openwervendag. De schoolgebouwen te Dorp 60 kunnen die dag 

bezichtigd worden, waarbij er info wordt verstrekt rond het project zelf. Zeker al eens de moeite waard om de 

lokalen van binnen te zien. Uiteraard voorzien we ook de mogelijkheid om een drankje te nuttigen op het 

gezellige terras. Iedereen welkom van 11 tot 17u 

 

ZEEKLASSEN 6
DE

 LEERJAAR  

Maandag vertrekken de leerlingen van het 6
de

 lj naar de Belgische kust (Koksijde – St. Idesbald) om 5 dagen 

lang ondergedompeld te worden in het rijkelijk aanbod van de regio. Ze hebben de voorbije 2 weken de 

zeeklassen voorbereid in de klas. We wensen hen een leerrijk en leuk verblijf toe aan zee. 

De kinderen worden begeleid door een ervaren team: Juf Annemie, juf Mieke H, Juf Marleen, Brigitte 

(administratie) en Michele (al enkele jaren vaste begeleider). Meester Guy zal ook minimaal tweetal dagen 

aanwezig zijn.  

U kunt de belevenissen van onze 6
de

 klassers volgen via de zeeklassenblog door naar de website te gaan: 

www.denegensprong.be aan de linkerkant onder het titeltje ‘externe links’ staat ‘zeeklassen’.  Als je hier op 

klikt komt je rechstreeks op de blog.  Foto’s kunt u bekijken via deze link: deze link : 

https://myalbum.com/album/IF7pHMkIxQPM 

http://www.denegensprong.be/
https://myalbum.com/album/IF7pHMkIxQPM


VERSLAG DOORLICHTING INSPECTIE ONDERWIJS  

Tijdens de maand maart werd onze school doorgelicht (audit) door de onderwijsinspectie. Zij controleerden de 

onderwijskwaliteit, het naleven van de wetgeving, het veiligheidsbeleid en de bewoonbaarheid. Het verslag 

werd ondertussen besproken op de schoolraad en met het team. De positieve feedback en waardering van de 

inspectie voor het geleverde werk, zijn een pluim op de hoed van het ganse team. Het is een nieuwe stimulans 

om ons werk en beleid verder te zetten, steeds op zoek gaand naar wat nog beter kan. Het verslag kan u 

raadplegen op onze site. 

(DANK)WOORDJE VAN DE OUDERRAAD 

De ouderraad bedankt alle mensen die aanwezig waren op het schoolfeest en vooral alle vrijwilligers die er een 

geweldige dag van gemaakt hebben. 

Algemene vergadering is op dinsdag 27 juni deze begint om 19.30h en aansluitend is er een drink voor alle 

vrijwilligers die zich gedurende het afgelopen schooljaar hebben ingezet voor activiteiten van de ouderraad en 

de Negensprong. U bent van harte welkom om samen met ons en alle andere vrijwilligers te komen borrelen. 

 

RESULTATEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK OUDERS 

In de maanden april-mei hielden wij een tevredenheidsonderzoek bij de ouders. De resultaten van deze 

bevraging (diagramvorm) kunt u eveneens bekijken via de link op onze site. De bevraging was ondertussen ook 

een agendapunt bij de voorbij schoolraad. De school zal de resultaten kritisch bekijken en waar nodig 

aanpassingen doen aan onze werking/beleid.  

SPELEN BIJ FAM.VERWIMP 

Op maandag 19/6 mogen de kleuters van juf Gerd een halve dag gaan spelen bij de fam. Verwimp.  Zij zullen 

om 12.00u terug op school zijn.  Ook de kleuters van juf Ann gaan spelen bij de fam. Verwimp.  Zij gaan een 

hele dag daar spelen.  Zij moeten alleen koek en drinken meebrengen.  De rest komt in orde.  

WIELTJESDAG LAGERE SCHOOL DORP 2  

Op dinsdag 20 juni is het “wieltjesdag” te Dorp 2 voor de lagere school.  Je mag die dag (bijna) alles mee 

naar school brengen wat wieltjes heeft : step, skeelers, skateboard,…   Let op! GEEN fiets, hoverboards en 

elektrische steps zijn toegelaten op de speelplaats omwille van veiligheid en de beperkte ruimte. 

DANKWOORD  

Hartelijk dank voor de milde schenking van het Lieve Slegersfonds aan de Vlaamse coeliakievereniging, de 

patiëntenvereniging voor mensen met een glutenintolerantie. Wij zullen ervoor zorgen dat dit bedrag goed 

besteed zal worden!Ook een dankjewel aan Janne Smits die de leerlingenraad overtuigde om voor dit project te 

kiezen! 

Namens  

 

DANKVIERING 

Op zaterdag 24 juni is er SPECIAAL VOOR ALLE 1
STE

 COMMUNIKANTEN EN VORMELINGEN een 

dankviering in de kerk om 19.00u.  Wij nodigen hen van harte uit samen met hun ouders en hopen zo talrijk 

aanwezig te zijn in deze viering. Tot dan ! Groetjes, juf Tinne, juf Greet, Ria, Kelly, Brigitte  

OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP 

In de aanloop naar het volgende schooljaar zijn wij reeds op zoek naar mensen die af en toe willen helpen als 

gemachtigd opzichter (brigadier).  De politie richt opnieuw een avondcursusje in voor geïnteresseerden op 

woensdag 30 augustus om 19.00u. Interesse? Laat het even weten aan Brigitte op kantoor.  014/ 65 56 57 of 

via mail vbs.denegensprong@telenet.be 

 

mailto:vbs.denegensprong@telenet.be

