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AGENDA   

 

 Ma. 04/09/2017 : Zwemmen voor 1ste + 2
de

 + 3
de

 leerjaar (voormiddag) 

 Di. 05/09/2017 : Info-avond 4
de

 leerjaar -19.30u in de klas 

 Woe. 06/09/2017 : Info-avond 1
ste

  leerjaar – 19.00u in de klas 

 Do. 07/09/2017 : Info-avond 3
de

  leerjaar – 19.30u in de klas   

   + 3
de

 kleuterklas - 19.00u in de klas  (ouders foto meebrengen van zichzelf  afm 10 x 10 cm ) 

 Vr. 08/09/2017 : geen bijzondere activiteiten 

 

INLICHTINGENFICHE…AUB DIRECT INVULLEN 

 

In bijlage een inlichtingenfiche die wij graag zo snel mogelijk aangepast/ingevuld/ondertekend retour wensen. 

 

SCHOOLJAAR 2017-2018 

 
“ Welkom op onze school. Fijn dat je er bent. Klaar voor een fantastische tocht? Samen groeien en bloeien op De Negensprong.   

Elkaar dragen als er verdriet is.  Elkaar helpen waar het kan.  Samen plezier maken. Het wordt vast een bijzonder tof schooljaar !” 

 

De start van dit nieuwe schooljaar is super verlopen !  

Het weerzien met de vriendjes, klasgenootjes, leerkrachten…was top !  

Dit schooljaar zijn we gestart met 106 kleuters (vorig jaar 112) en 186 kinderen in de lagere school. (vorig jaar 190) 

Samen goed voor 292 kinderen.  Als team kijken we er naar uit om alle kinderen te laten “groeien en bloeien” 

op onze school !!! 

 

ONS TEAM   

KLEUTERSCHOOL 

 1ka  juf Ann + enkele uurtjes kinderverzorging door Arlette 

 1kb   juf Leen 

    juf Stienne (vrijdag)   

 2ka  juf Martine  

  Juf Dorien (donderdag)     

 2kb  juf Brigitte     

 3ka  juf Lotte  

 3kb  juf Mia    

 L.O.  juf Marleen   

 Zorgjuf juf Stienne (2 dagen) zorg    

 ZORGCOO juf Dorien (2 dagen)  

 Refter kleuters : Arlette – juf Ann (ma) – juf Dorien (di)- Brigitte Bax (do.vr.) 

 LAGERE SCHOOL 



 1
ste

 lj:  

Juf Diane- 1A (19) + Juf Tinne-1B (19)  

 2
de

 lj: (28 lln) 

juf Greet V (ma-di-wo-do) 

juf Mieke D (woe-do-vr) + juf Griet (di) 

 3
de

 lj  

juf Greet W-3A(16) + juf Griet-3B (15) (ma-wo-do-vr)  

 4
de

 lj   

juf Zjee – 4A (14) (ma-di-wo-vr)  

meester Dieter- 4B (14) (di-wo-do-vr) + (ma VM = zorg te Dorp 60) 

 5
e
 lj  

juf Liesbet – 5A(17) + juf Joke- 5B(17) 

 6
de

 lj  

juf Mieke – 6A (14) + juf Annemie – 6B (14)(ma-di-do-vr) 

 Refter lagere school : Arlette te Dorp 2 

 L.O. : Juf Marleen + Meester Wim 

 Zorcoö: juf Dorien 1
ste

 graad LS + juf Mieke D (2
de

 + 3
de

 graad LS) 

ANDERE TEAMLEDEN 

 Directie : Guy Meulemans 

 Kantoor : Linda Wynen (ma-di-do vm) Ilse van Gauwbergen (ma-do-vr vm) Brigitte Bax (woe-do-vr) Daan Hutten (vr vm) 

 Voor- nabewaking : Arlette  

 ICT : Lou Van Deuren 

 Poetsvrouw D.60 : Marleen Keysers 

 Poetsvrouw D 2 : Ingrid Walschots + Carla vd Vloet  

 Middagtoezicht : Marleen, Ingrid, Carla, Rita, Reinilda 

Telefoonnummer Dorp 2 (kleuterschool + 1+2+3) = kantoor  : 014/65 56 57 

Telefoonnummer Dorp 60 (4+5+6)     : 014/ 65 66 89 

E-mail         : vbs.denegensprong@telenet.be 

Gelieve bij afwezigheid van uw kind steeds naar het JUISTE nummer te bellen aub.  

SCHOOLBUSTOER 

De schoolbustoeren voor dit schooljaar zijn als volgt : 

1
ste

 toer : Stwg. Baarle – Aarle – Stwg. Weelde – Heesdijk 

2
de

 toer : Leiheide – Mierdsedijk – Tulderheyde- Hulsel- Overlaar – Zandkuilstraat 

De kinderen van de 1
ste

 bustoer moeten klaarstaan vanaf 07.30u  

Om uw kinderen op te geven voor de EERSTE schooldag, stuurt u een sms of belt u best naar Linda, de chauffeur op het nummer 

0491/742 992 

 

 

mailto:vbs.denegensprong@telenet.be


ZWEMMEN + LICHAMELIJKE OPVOEDING 

Zwemmen 

In de oneven weken gaan de leerlingen van 1
ste

 + 2
de

 + 3
de

 leerjaar zwemmen op maandag voormiddag. 

In de even weken gaan de leerlingen van 4
de

 + 5
de

 + 6
de

 leerjaar zwemmen op maandag voormiddag. 

De kleuters v/ 3KA + 3KB gaan op dinsdag voormiddag zwemmen. (de ene week 3KA – de andere 3KB) Dit 

schema ontvangen de ouders zo snel mogelijk. NU DINSD. 5/9 is het nog GEEN zwemmen voor de kleuters. 

Lichamelijke opvoeding 

Om het verdwijnen van een zwemles per 2 weken op te vangen, moeten we een extra lesuur lichamelijke 

opvoeding inrichten. Tijdens de niet-zwemweek zullen de leerlingen van de lagere school dus twee lessen 

turnen krijgen i.p.v.één.  Juf Marleen zal deze lessen niet alleen geven, zij doet dit samen met meester Wim, 

onze nieuwe leerkracht L.O. Op dinsdag zullen elke week de kinderen van de lagere school per leerjaar samen 

les hebben, waarbij dus 2 leerkrachten aanwezig zijn. De leerkrachten zullen het lesonderwerp en –organisatie 

afstemmen op de grootte van de groepen, zodat de lessen vlot kunnen verlopen. 

 

PRAKTISCHE MEDEDELINGEN 

Klaslijsten  : De klaslijsten/adreslijsten kunnen pas meegegeven worden na alle aanpassingen. 

Nieuwsbrief  : Voorlopig ontvangt ieder gezin de nieuwsbrief op PAPIER totdat alle gegevens   

    verwerkt zijn. 

Naschoolse opvang : ’s morgens vanaf 7.30u ’s avonds tot 17.30u. Te laat is aanrekening flinke boete!  Op  

   woensdag is er GEEN opvang.  Voor kinderen die niet op tijd opgehaald worden rekenen 

   wij eveneens een boete aan.  

Fruitdag  : Elke woensdag is het fruitdag op onze school.  Dit wil zeggen dat alle kinderen die dag 

   enkel fruit mee naar school mogen brengen als tussendoortje.  1 maal per maand zorgt de 

   school zelf voor fruit.  Wij vermelden dit steeds op de nieuwsbrief.  

Afwezigheden : Tijdens de info-avonden zullen de leerkrachten van de lagere school    

   afwezigheidsbriefjes uitdelen.  Het is in ieders belang dat u er steeds meteen na een  

   afwezigheid voor zorgt dat de briefjes of medische attesten correct afgegeven worden.   

   Sinds 2014 is de school verplicht om alles wekelijks digitaal door te geven aan het  

   ministerie van onderwijs.  Als een kind niet correct geregistreerd wordt, kan dat zowel  

   voor de school als voor de ouders van het kind negatieve gevolgen hebben.  

Halen/Brengen :  Dorp 2 -IEDEREEN brengt/haalt de kinderen langs de normale ingang/uitgang.  

   Niemand maakt gebruik van de voordeur tenzij u daar specifiek toestemming voor hebt  

   gekregen van de directie.  Tijdens de schooluren zijn alle poorten op slot en kunt u enkel 

   binnen langs de voordeur.  Gelieve u steeds aan te melden op het kantoor alvorens u de  

   school binnengaat. 

     

IPOC- TYPLESSEN …WIE WIL DE GROEP AANVULLEN? 

Al vele jaren geeft IPOC typlessen na de schooluren in de gebouwen van onze school.  Zij kunnen enkel lessen 

organiseren indien de groep groot genoeg is.  Een groep moet minimum 8 personen hebben om door te kunnen 

gaan.  Wie wil de groep aanvullen zodat de typlessen in Poppel gewoon door kunnen gaan? 

U kunt zich inschrijven via de strookjes die uitgedeeld zijn in de klas OF rechtstreeks via dit e-mail adres: 

ipochc@telenet.be 

mailto:ipochc@telenet.be


 

 

 

 

 



   

 

 

Indien ouders nog vragen hebben mogen ze die altijd stellen via mail (info@codefever.be)  
of telefonisch (09 336 10 73). 
 

mailto:info@codefever.be


 
 

Beste ouder(s), 
 
Het begin van het schooljaar brengt heel wat administratief werk met zich 
mee. Zo zijn er bepaalde zaken waarvoor wij jaarlijks uw kennisname en 
akkoord dienen te vragen.  
Mogen wij u vragen om het onderstaande zorgvuldig in te vullen en via uw 
kind aan de klasleerkracht terug te bezorgen. Eén per gezin is voldoende.  
Er werden enkele kleine aanpassingen gedaan aan het schoolreglement 
(door de overheid opgelegd).  
U kunt het schoolreglement downloaden/lezen op onze site : 
www.denegensprong.be 
Indien u dit wenst, kunt u een papieren versie aanvragen hieronder. 
 
Hartelijk dank voor uw medewerking, 
Guy Meulemans – dir.  
september 2017 

 
 

Extra informatie verplicht te vullen door de ouders 
 

NAAM KIND(eren) : …………………………………………………………………………… 

 
Controle gegevens 
 
Om er voor te zorgen dat uw gegevens steeds correct in ons systeem zitten, vragen wij u 
vriendelijk om alle aanpassingen in naam, adres, telefoonnummers, e-mail-adressen, 
voedingsallergieën hieronder aan te duiden/in te vullen. 
O geen wijzigingen 
O volgende wijzigingen :  ……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
Schoolreglement 
 
O Wij wensen een papieren versie te ontvangen. 
O Wij wensen géén digitale of papieren versie te ontvangen, maar zullen het 
schoolreglement online raadplegen. 
 
Wij hebben de recente aanpassingen van het schoolreglement gelezen. 
 
Datum  : ……….. Handtekening voor kennisname en akkoord :     
                                             …………………………….. 
 
Nieuwsbrief 
 
Wij bieden de mogelijkheid de nieuwsbrief digitaal te ontvangen vanaf 18/9/2017 
O  neen, wij willen toch graag de papieren versie 
O  ja, wij willen de nieuwsbrief graag digitaal op onderstaand e-mail adres 
……………………………………………. 
 

http://www.denegensprong.be/

