
 NIEUWSBRIEF    
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                                                27e jaargang -  nr. 05 – 29-09-2017 
AGENDA   

 
 Ma. 02/10/2017 : Meester Dieter en juf Zjee zijn op vorming. Juf Fleur (en juf Mieke D) vervangen. 
 Di. 03/10/2017 : 1ste vergadering leerlingenraad - Vergadering Schoolraad (20u)   
 Woe. 04/10/2017 : FRUITDAG  
 Do. 05/10/2017 : Dag van de leerkracht – Rollebolle voor 2de + 3de kleuterklas!!vertrek 12.15u!!!  
      + actie Saved by the bell. 
 Vr. 06/10/2017 : VRIJE DAG VOOR IEDEREEN (= facultatieve verlofdag) 
      

DRANKJES TIJDENS DE MIDDAGPAUZE 

 
We willen nog graag even jullie geheugen opfrissen aangaande de drankjes tijdens de middagpauze. 
Op school verkopen wij : melk, chocomelk, appelsap, sinaasappelsap en bruiswater.  Als kinderen drinken van 
thuis meebrengen, mogen zij dus ook enkel : melk, chocomelk, appelsap, sinaasappelsap of (bruis)water 
meebrengen. De regels zijn voor IEDEREEN hetzelfde.  
Vanaf volgende week worden alle “andere” drankjes mee terug naar huis gegeven en krijgen deze kinderen 
een beker water bij de boterhammen. 
 

BEVRAGING KOBArT  

 
Omdat wij jouw mening belangrijk vinden willen we je enkele vragen stellen over onze 
school en de overkoepelende scholengroep KOBArT waar onze school deel van uitmaakt. KOBArT staat voor Katholiek 
Onderwijs Bisdom Antwerpen regio Turnhout en verenigt 16 scholen uit de regio. Samen stellen wij alles in het werk om 
kwaliteitsvol en inspirerend onderwijs aan te bieden. 
We hopen met deze enquête inzicht te krijgen in jouw persoonlijke verwachtingen en behoeften om zo onze diensten 
en beleid van de scholengroep KOBArT te kunnen verbeteren op lange termijn. 
Je vindt de enquête op  www.kobart-enquete.be. Je hebt tijd tot en met vrijdag 29 september om de enquête in te 
vullen. Het invullen zal ongeveer 15 minuten van jouw tijd in beslag nemen. Er zal vertrouwelijk met alle gegevens 
worden omgesprongen en de resultaten worden volledig anoniem verwerkt. 
Bedankt voor jouw deelname aan deze enquête en weet dat jouw mening telt ! 

De enquête is een initiatief van de KOBArT scholengroep en niet van de school zelf. Eventuele opmerkingen of 
bedenkingen mag u steeds aan de directie kenbaar maken via administratie@denegensprong.be.  
 

SCHOLENVELDLOOP 

 
Proficiat aan al onze lopers voor hun sportieve inzet ! 
De resultaten werden reeds meegedeeld ter plaatse.  Kinderen die hun 
resultaat toch nog een willen navragen, kunnen dit doen bij de 
turnleerkracht.  Zij hebben de volledige lijsten.  
 

ROLLEBOLLE VOOR 2DE + 3DE KLEUTERKLAS  

 
Op donderdag gaan de kleuters van de 2de + 3de kleuterklas ‘Rollebolle’.  Dit is een sportactiviteit 
georganiseerd door SVS voor scholen.  De kleuters moeten om 12.15u HIER VERTREKKEN. Dus het lijkt ons het 
beste dat zij ALLEMAAL een lunchpakketje meebrengen zodat ze op school kunnen blijven eten.  
Zorg er ook voor dat uw kleuter ‘sportieve’ kledij aanheeft.  
 

http://www.kobart-enquete.be/
mailto:administratie@denegensprong.be


  Kijk regelmatig op onze site www.denegensprong.be voor alle supertoffe foto’s of via onze 
facebookpagina www.facebook.com/denegensprong.be  
Ook onze kalender kan je raadplegen via www.denegensprong.be (links bij menu “kalender”) 
 

TIJDIG OP SCHOOL  

 
We vinden het fijn dat je tijdig op school zou zijn ! De lessen starten op 8.45u. Later komt 
stoort de lessen of het onthaal. Daarom zal de groene poort te Dorp 2 sneller op slot 
gedaan worden. Eventuele laatkomers dienen zich dan bij het secretariaat te melden. 
 

JUF BRIGITTE 

 
Tijdelijk zal juf Brigitte op maandag vervangen worden door juf Stienne in haar klasje, 2kb. Juf Stienne werkt 
op di-wo-vr ook bij ons op school en dus voor de kinderen geen onbekend gezicht. Ze zal in overleg met juf 
Brigitte de klaswerking op maandag voor haar rekening nemen en de kinderen met de beste zorgen omringen. 
 

EVEN VOORSTELLEN: JUF STIENNE 

Oh, een nieuwe juf. Die kennen we niet." moeten jullie al een paar keer gedacht 
hebben, als je me zag lopen in de gangen. Even voorstellen dan maar! 
Ik ben inderdaad een nieuwe juf, pas afgestudeerd en vol enthousiasme om een heel 
schooljaar te groeien en te bloeien samen met uw kind. 
Mijn naam is Stienne, ik ben 23 jaar oud en maak dagelijks een fietstocht van 
Arendonk naar Poppel en terug. Op dinsdag en woensdag ben ik zorgjuf in 1KB, 2KA 
en 2KB,  op vrijdag neem ik de klas van juf Leen (1KB) over en vanaf volgende week 
vervang ik (tijdelijk) op maandag ook juf Brigitte in klas 2KB . In mijn vrije tijd geef ik 
ook nog turnles aan kleuters van de 2e kleuterklas en meisjes van het 2e leerjaar. 
 

VERKEEERSBORDEN KABIENSTRAAT 

 
U heeft ze ondertussen wellicht opgemerkt: de borden met de slogans voor veilig verkeer. De borden werden 
vorig jaar gemaakt door onze kinderen. Met deze borden willen 
de kinderen uw aandacht vragen om de verkeersveiligheid rond 
de scholen te verhogen.  
Hoewel het druk kan zijn in de omgeving van de school vragen wij 
u toch met aandrang om de verkeersregels te respecteren: niet 
parkeren t.h.v. de gele lijnen in de Vond  en aan het zebrapad. 
Tevens vragen we om ook in de Kabienstraat de rijrichting Kiosk-
Vond te respecteren. Keren in de Kabienstraat of in de tegenovergestelde richting rijden, komt de 
verkeersveiligheid NIET ten goede.  
 

VOETBAL 4 X 4 – inschrijven tot 3 oktober !!! 

Op 11 oktober heeft het jaarlijkse 4 x 4 voetbaltornooi plaats voor alle scholen uit de gemeente Ravels. 
Het is een tornooi voor jongens en meisjes van het 3de t/m het 6de leerjaar.  Iedereen komt met eigen vervoer 
tot daar.  Start wedstrijden 13.15u Einde 16.30u.  Je kan hiervoor inschrijven met onderstaand strookje. 
Een extra oproepje voor enkele begeleiders, want iedere ploeg heeft een begeleider nodig.  Je taak is enkel 
om ervoor te zorgen dat je ploegje op het juiste moment op de juiste plaats is.  Je hoeft geen spel te leiden.   
Ouders/grootouders die zich sportief willen inzetten, kunnen zich opgeven via hun (klein)kind. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Naam  : ………………………………………………geeft zich op voor het voetbaltornooi op11/10/2017 
 
O als deelnemer 
O als begeleider (tel.nr:…………...   E-mail: …………………………..) 
 

http://www.denegensprong.be/
http://www.facebook.com/denegensprong.be
http://www.denegensprong.be/

