
 NIEUWSBRIEF    

                          Dorp 2: 014/ 65 56 57     Dorp 60: 014/65 66 89    Schoolbus:  0491/74 29 92   

                        26e jaargang -  nr. 36 – 23-06-2017 
AGENDA   

 

 Za.  24/06/2017 : dankviering voor de eerste communicanten en vormelingen om 19u. in de kerk 

 Ma. 26/06/2017 : schoolreis 4
e
 + 5

e
 leerjaar 

 Di.  27/06/2017 : Opa Brom letter V  -  Vergadering ouderraad + drink  

 Wo 28/06/2017 : STRAPDAG – FRUITDAG  

 Do. 29/06/2017 : Receptie 6
de

 klassers 

 Vr. 30/06/2017 : laatste schooldag  (11u =einde lesdag) 

 

SCHOOLREIS 4
e
 + 5

e
 LEERJAAR 

 

WERIS + PARC CHOLOROPHYLLE (DOCHAMPS) 

 

Vertrek te Poppel: 7.45u 

Aankomst    :   18.45u.                                                                                                                                

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

Meebrengen : Lunchpakket +  drinken + koek/fruit in doosje voor een HELE dag in een handige rugzak/tas en 

indien nodig, regenkledij 

Onkosten : 21 € - (park + 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. 

We spelen in het bos, dus controleer uw kind op teken ! 

 

RAPPORT + LAATSTE SCHOOLDAG 

Het rapport voor de lagere school wordt donderdag 29 juni meegegeven. Na een schooljaar hard werken heeft 

iedereen de vakantie verdiend. Batterijtjes opladen via spel, zon, water, … en dan vanaf 1 september klaar voor 

het nieuwe schooljaar.  

De laatste schooldag is vrijdag 30 juni.  We verwachten alle kinderen dan ook op school.  Om 9.45u.  hebben 

we met de leerlingen van de lagere school een dankviering in de kerk, iedereen van harte welkom.  Nadien 

volgen de administratieve zaken in de klas en wordt er SAMEN het voorbije schooljaar afgesloten.  Alle 

kinderen mogen opgehaald worden vanaf 11.00u.  Ouders die graag een kort gesprekje hebben met de 

leerkracht kunnen dit vrijblijvend doen tussen 11.00u. en 12.00u. 

 

OUDERRAAD  

Algemene vergadering is op dinsdag 27 juni, deze begint om 19.30u. Meester Guy zal een korte toelichting 

geven bij de aanwending van de lestijden en het organiseren van de klassen, alsook info betreffende het 

zwemmen vanaf 17-18. Iedereen is hier welkom tijdens dit infomoment.  

Aansluitend (vanaf ongeveer 20u) 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 

VOOR- EN NABEWAKING 

Vrijdagnamiddag GEEN opvang meer ! De laatste week van de bewaking wordt op de eerstvolgende 

schoolreking van volgend schooljaar bijgeteld; kinderen die onze school verlaten graag contant betalen aan 

Arlette ! 



DATA VRIJE DAGEN EN INFOAVONDEN 2017-2018 

- vrijdag 6/10/2017  (facultatieve verlofdag)                                                                                                                                                          

- woensdag 15/11/2017 (pedag. studiedag)                                                                                                                                  

- woensdag 7/3/2018 (pedag. studiedag)                                                                                                                               

- nog één studiedag (woensdag) te bepalen in overleg met navormer (mogelijk 18/10/17)                                                                                               

- maandag 30/4/2018 (facultatieve verlofdag)   

INFOAVONDEN:                                                                                                                                                                  

- 1
e
 leerjaar -> 6/9 om 19.00u                                                                                                                                             

- 2
e
 leerjaar -> 13/9 om 19.30u                                                                                                                                        

- 3
e
 leerjaar -> 7/9 om 19.30u                                                                                                                                                                              

- 4
e
 leerjaar -> 5/9 om 19.30u                                                                                                                                                                      

- 5
e
 + 6

e
 leerjaar -> 12/9 om 19.30u               

                                                               

DANKVIERING 

Op zaterdag 24 juni is er SPECIAAL VOOR ALLE 1
STE

 COMMUNICANTEN EN VORMELINGEN een 

dankviering in de kerk om 19.00u.  Wij rekenen op ieders aanwezigheid. Na de viering worden de foto’s 

uitgedeeld en de tickets voor Bobbejaanland. Tot dan ! Groetjes, juf Tinne, juf Greet, Ria, Kelly, Brigitte  

 

HEIDEBIEKENS 

Op 1 juli gaan we gezellig naar het Zilvermeer.  Inschrijven vooraf graag. We gaan met de auto, dus meisjes   

die een kinderzitje nodig hebben, graag zelf meebrengen aub. 

 

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. 

 

GEVONDEN ! 

Aan de blauwe poort te Dorp 60: Gele lintsleutelhanger met enkele sleutels, tankkaartje texaco, kaartje gamma, 

zaklampje … Af te halen op het bureau te Dorp 2. 

 

 

mailto:vbs.denegensprong@telenet

