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AGENDA   

 
 Ma. 09/10/2017 : Start ‘week van het bos’ – zwemmen voor 4de+5de+6de leerjaar ! Zwemtas ! 
 Di. 10/10/2017 : Bezoek aan het boshuis door 5de lj (vm) en 4de lj (nm) – zwemmen voor 3KB  
      + juf Mia op vorming  
 Woe. 11/10/2017 : FRUITDAG  – 4 x 4 voetbaltornooi   
 Do. 12/10/2017 : Bezoek aan natuurdomein de Liereman door 3de lj – Start typles IPOC  
 Vr. 13/10/2017 : Afsluiten ‘week van het bos’ 
      
  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”) 
 

DAG VAN DE LEERKRACHT …WAT EEN SUPERLEUKE VERRASSING ! 

 
Vandaag werden al onze leerkrachten op  een superleuke manier verrast door de ouderraad en uiteraard ook 
door de kinderen.  Meester Guy verraste zijn team met een smakelijke lunch geleverd door “Sila”.  
 

PROJECT “WEEK VAN HET BOS” 

 
Onze “verkeersweek” is nog maar net achter de rug en een nieuwe projectweek 
dient zich aan. Volgende  week hebben we onze projectweek gepland. 
 Niet toevallig valt die samen met de week van het bos. Een week lang zullen de kinderen zich verdiepen in de 
geheimen van het bos. Sommigen gaan zelf op verkenning in het bos, anderen halen het bos naar de klas . 
Dieren, planten, bomen, … uit het bos hebben voor onze kinderen eind volgende week geen geheimen meer. 
De resultaten van hun werk worden op vrijdag tentoongesteld in de klas. Om 15.35u zijn alle (groot)ouders 
welkom in de klassen van de kinderen. 
 

VOETBAL 4 X 4  
 

Nieuw; Dit jaar is er voor de 5
de

 en 6
de

 klassers geen scheidsrechter voorzien, wel een coach. 

Het is de bedoeling dat de kinderen zelf hun wedstrijdje onderling leiden. 

 

Plaats;  voetbalveld FC Poppel 

Uitrusting; sportkledij van de school: t-shirt + zwart broekje +loopschoenen of voetbalschoenen 

  + eventueel beenbeschermers. (voorzie ook regenkledij) 

Datum; woensdag 11 oktober, start om 13.30 u. einde 16.15 u 

Wat;  elke ploeg speelt 4 wedstrijden. 

 

Iedereen komt met eigen vervoer naar het voetbalveld te Poppel.  

Voor een vlotte organisatie wordt, aan iedereen die ingeschreven is, ook gevraagd om aanwezig te zijn. 

  
 
 

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


UITNODIGING VERGADERING OUDERRAAD 

Dag allemaal,  

Bij deze nodigen wij iedereen graag uit voor de algemene vergadering van de ouderraad op dinsdag 17 
oktober om 19u30. Ideaal moment om meer te weten te komen over de werking van de school, ouderraad en 
elkaar te ontmoeten.  Iedereen is welkom! 
 
Volgende onderwerpen zullen o.a. aan bod komen: 
-          Toelichting doorlichting onderwijsinspectie 
-       Gezondheidsbeleid (o.m. aanbod drankjes middag) 
-          Voorstelling dagelijks bestuur ouderraad 
-          Toelichting rol van de ouderraad 
-          Wat hebben we gedaan afgelopen jaar en wat komt er aan 
-          Kasverslag afgelopen jaar 
-          … 

Waar? Dorp 2, eetzaal. 
Tot dan, 
het dagelijks bestuur: Anne Floor, Tin, Kristel, Geert Marc en Koen. 
 

HERHALING OPROEP OCHTENDLEZEN  

 
HELP ! We hebben nog niet genoeg vrijwilligers om te helpen bij het ochtendlezen ! 
Als school hechten wij veel belang aan ons leesonderwijs.  Het ochtendlezen is hierin een prachtig initiatief.   
Tijdens het ochtendlezen krijgen onze moeilijke lezertjes één op één begeleiding door een vrijwilliger vanaf 
het eerste belsignaal gedurende een kwartiertje.  Wilt u deze vrijwilliger zijn? U bent van harte welkom!  
U kunt zelf aangeven welke ochtend (8.45u tot 9.00u) voor u het beste past en in welke vestigingsplaats u wilt 
ondersteunen (Dorp 2 of Dorp 60).   
 
Maak mee het verschil…en ondersteun onze kinderen zodat ze kunnen ‘groeien en bloeien’   
 
Geef je naam en voorkeur op via een leerkracht of mail je gegevens door naar het kantoor van de school. 
 

MEESTER WIM STELT ZICH VOOR  
      

Hallo, 
Jullie zullen al wel gemerkt hebben dat er een extra meester aanwezig is op school.  Ik 
ben Meester Wim en geef  op dinsdag samen met Juf Marleen aan alle klassen van de 
lagere school Lichamelijke Opvoeding. 
Ik heb 20 jaar ervaring als leerkracht LO en preventieadviseur in het buitengewoon 
onderwijs te Sint-Job-In-‘t-Goor, maar wou graag dichter bij huis werken.  Ik woon in Oud-Turnhout en tracht 
zoveel mogelijk met de fiets naar school te komen. 
Ik werk ook nog als ICT-coördinator en preventieadviseur in 3 andere scholen 
Ik ben een liefhebber van wintersporten en kamperen.   
 

ACTIVITEIT HEIDEBIEKENS 

 
Op zaterdag 14 oktober hebben we een supertoffe knutselactiviteit in het lokaal. 
Kom je gezellig mee knutselen van 14u tot 17u? 
 
Tot dan! 
De leidsters 


