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AGENDA   

 
 Ma. 16/10/2017 :Zwemmen voor 1ste + 2de + 3de  leerjaar ! Zwemtas niet vergeten ! 
 Di. 17/10/2017 : FRUITDAG uitzonderlijk op dinsdag ! De school zorgt voor fruit !  - 3KB zwemmen 
     2 KA+ 2 KB gaan naar Baetenheide – Vergadering ouderraad 1 
 Woe. 18/10/2017 :  Pedagogische Studiedag – vrije dag voor ALLE LEERLINGEN  
 Do. 19/10/2017 : Bezoek aan Landgoed De Hoevens door 3A+3B – Juf Leen op vorming 
 Vr. 20/10/2017 : K I N D E R B I N G O !!! 
      
  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”) ook de 
zwemkalender kan je daar raadplegen   
 
 

VOETBAL 4 X 4  

 
Een dikke proficiat aan alle voetballers die afgelopen woensdag de eer van onze school hebben verdedigd! 
Jullie hebben dat super gedaan ! 
Ook een pluim aan alle begeleiders die ervoor zorgden dat alles vlotjes kon verlopen. Dank je wel ! 
Juf Marleen 

 

UITNODIGING VERGADERING OUDERRAAD 

 
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. 
 
 

WOENSDAG = STUDIEDAG = VRIJAF VOOR  KINDEREN   

 
Woensdag heeft de 1ste studiedag voor de leerkrachten plaats. We stellen vast dat de maatschappij verandert, 
dat opvattingen veranderen, dat gedrag verandert en dat dus een eigentijdse en vooral doeltreffende aanpak 
aangewezen is. Het leerkrachtenteam zal kennismaken met een nieuwe kijk op gedragsproblemen. Het is een 
eerste stap in een vormingstraject dat we dit en volgend schooljaar zullen volgen. We zullen o.m. onze huidige 
aanpak evalueren en leren hoe we samen stelling kunnen nemen tegen mogelijk probleemgedrag.   

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


DAAR IS IE WEER …. DE SUPERGEWELDIGE KINDERBINGO !  

 
Joepieeee!!! Het is weer zover ! De eerste kinderbingo van de ouderraad komt er aan! Vrijdagavond nodigen 
zij iedereen uit om gezellig samen het weekend in te zetten met deze mega-fantastische activiteit.  Er zijn 
prachtige prijzen te winnen.  Ben je nieuwsgierig welke? Kom dan meedoen ! Iedereen is welkom : kinderen, 
ouders, grootouders, buren, vrienden, …   
De zaal gaat open om 19.00u  De bingo start om 19.30u.  Een bingoboekje kost € 5,- 
 
OPROEPJE! Graag nog een paar helpers om de zaal ’s middags mee klaar te zetten    Om 13.15u in de 
gemeentezaal.  
 

SPAAR MEE VOOR GRATIS SPELMATERIAAL VOOR ONZE SCHOOL    

 
Van woensdag 4 oktober t/m dinsdag 21 november 2017 kan er bij Jumbo Supermarkten gespaard worden 
voor onze basisschool!  Iedereen kan sparen voor spel- en leermaterialen voor de onze school.  
Hoe werkt de actie ? 
Tijdens de actieperiode ontvangen klanten van Jumbo bij elke besteding van € 10,- een schoolpunt met een 
code. Op de website jumbosparenvoorjeschool.nl kan men heel eenvoudig de punten toewijzen aan een onze 
school. Hoe meer punten uw school verzamelt, hoe meer wij kunnen besteden aan spel- en leermaterialen.  U 
spaart toch ook?! 

 

LEERLINGENRAAD VERSLAG 03/10/2017 
 

1. Voorstelling en ondertekening van het contract 

De verschillende leden en begeleiders stellen zich voor aan de leerlingenraad en ze vertellen in welke klas ze 

zitten. De afspraken ivm. de leerlingenraad worden samen overlopen en verduidelijkt.  Daarna ondertekenen 

alle leden het afsprakenblad. De leden zijn: Lennart, Emma (6de lj), Robbe, Willemijn (5de lj), Merel, Max (4de lj), 

Mila, Maxim (3de lj), Nikita, Malissa (2de lj) en Lara, Famke (1ste lj) 

2. Langer eten ’s middags (Dorp 60) 

De beschikbare tijd om te eten moet in principe volstaan. Wanneer het toch eens iets langer duurt, zullen de 

leerkrachten je de tijd geven uiteraard. Maar het kan niet de bedoeling zijn dat je meer tijd nodig hebt omdat je 

zat te treuzelen of te babbelen! 

3. Scholencross met leerkrachten 

Dit is momenteel praktisch niet haalbaar: de leerkrachten zijn nooit allemaal samen ter plaatse en dat zou 

langer duren.  Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor het begeleiden van de kinderen  en  houden ze een oogje 

in het zeil. 

4. Schansen op de speelplaats (Dorp 60) 

De oude schansen (voor de steps) zijn stuk door foutief gebruik.  We moeten erop toezien dat we ons materiaal 

goed gebruiken.  Twee lln. vragen aan meester Guy of er nieuwe schansen mogen komen en wie deze kan 

maken  

5. Shuttles voor badminton 

De leerkrachten van Dorp 60 zijn volop bezig om speelkoffers te maken en dit zal hierbij zeker aan bod komen. 

Je mag natuurlijk ondertussen altijd van thuis spelmaterialen meebrengen. 

6. Voetballen op de grote speelplaats tijdens de middagpauze (Dorp 60) 

Dat lijkt niet echt nodig.  Ze hebben al twee speeltijden om te voetballen.  Er zijn bij het begin van het schooljaar 

afspraken gemaakt en enkel op de kleine speelplaats mogen voetballen tijdens de middagpauze, hoort daar ook 

bij. Bij mooi weer wordt er wel eens tijd gemaakt om te gaan voetballen op het pleintje in het Paardenwiel. 

http://jumbosparenvoorjeschool.nl/


7. Grasveld als speelplaats 

Dit werd al vaker besproken op de leerlingenraad.  Dit is momenteel niet praktisch haalbaar en vraagt natuurlijk 

ook veel onderhoud (maaien, bemesten, nat is glad, …) 

8. In één richting skeeleren 

Dat lijkt een leuk idee omdat er wel eens botsingen zijn.  Die botsingen zijn blijkbaar het resultaat van een 

drukker spel van enkele jongens. Er wordt voorgesteld dat er een parcours op de speelplaats wordt getekend 

(met krijt) en dat binnen dit parcours wel een afgesproken richting geldt.  Als dit dan als heel positief wordt 

ervaren kunnen we overwegen om het parcours te schilderen. 

9. Extra wieltjesdag 

Vorig schooljaar werd er op de leerlingenraad al een wieltjesdag afgesproken en werd dit één keer in Dorp 2 

gedaan.  De kinderen vonden dit heel leuk en daarom wordt er afgesproken dat er dit jaar drie wieltjesdagen 

zullen volgen.  De leerkrachten kiezen nog deze data en zullen dit op de nieuwsbrief meegeven naar huis. 

In Dorp 60 is dit niet nodig.  Daar mag men meermaals per week “wieleren”  

10.  Schaakles op school 

Dat werd al ooit gegeven tijdens de kangoeroeklas.  Na school kan je natuurlijk ook altijd op schaakles gaan, 

maar onder de middag de vrije keuze krijgen om dit te doen, lijkt ook wel leuk idee.   

In de buurt van de school woont een man die dat vroeger ook al eens op school kwam doen.  We kunnen eens 

vragen of hij dit nog eens terug zou willen doen.  Daarnaast vragen de leden van de leerlingenraad ook al eens 

aan hun klas of er veel kinderen deel zouden nemen aan deze lessen.  We gaan er wel van uit dat wanneer je je 

hiervoor opgeeft, dat je dan elke keer zal komen.  Misschien kunnen we dan afsluiten met een schaaktoernooi?  

Rondvraag: Bankje rond de boom op de kleine speelplaats van D60 ziet er niet goed meer uit en kan een  
  opknapbeurt gebruiken.  Evenals de andere banken van de speelplaats! Wie iemand kent die dit zou kunnen  
     doen mag dit melden bij meester Guy. 

 

 

ACTIVITEIT HEIDEBIEKENS    ACTIVITEIT KAJOTTERS 
NU  zaterdag 14 oktober is er een supertoffe  NU zondag 15 oktober zijn het pleinspelen. 
knutselactiviteit in het lokaal.    Kom je meespelen van 14u tot 17u aan de jeugdlokalen? 
Kom je gezellig mee knutselen van 14u tot 17u?  Tot zondag ! 
Tot dan!       De leiding 
De leidsters 

 

HET BOSHUIS ORGANISEERT …GEZINSHAPPENING 

In samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos organiseert Natuurpuntkern Ravels de jaarlijkse 
gezinshappening n.a.v. de Week van het Bos, dit aan het Boshuis en in de Gewestbossen te Ravels. 
 Zondag 15 oktober: van 12u tot 17u 
 Afspraak: Boshuis Ravels, Jachtweg 27, 2380 Ravels 

Programma: 
- Voorleeshoek voor de kleinsten 
- Kindergrime 
- Manden vlechten 
- Nestkastjes knutselen 
- Geleide wandelingen 
- Zoektocht in het bos 
- Sapjesfiets in het bos 
- Koken met kruiden 
- Speculaas bakken 
- Troubadour 
Gratis inkom. 
Spijs en drank aan democratische prijzen. 
 
Voor meer info over het programma en andere activiteiten:www.weekvanhetbos.be. 


