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                                                27e jaargang -  nr. 08 – 20-10-2017 
AGENDA   

 

VANAVOND KINDERBINGO !!! Zaal open 19u start bingo 19.30u Iedereen welkom !!!   

 
 Ma. 23/10/2017 :Zwemmen voor 4de + 5de + 6de   leerjaar ! Zwemtas niet vergeten ! 
 Di. 24/10/2017 : 3KA zwemmen – 4de lj bezoekt het gemeentehuis – Onthaalmiddag nieuwe kleuters 
     Culturele voorstelling i/d Wouwer voor 5de + 6de lj 
 Woe. 25/10/2017 : FRUITDAG   
 Do. 26/10/2017 :  Wieltjesdag - Typles IPOC 
 Vr. 27/10/2017 : 1ste rapport LS  
      
  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   

 

WIELTJESDAG LAGERE SCHOOL DORP 2 

 
Op donderdag 26 oktober is het “wieltjesdag” te Dorp 2.  Je mag die dag (bijna) alles mee naar school brengen 
wat wieltjes heeft: step, skeelers, skateboard,…  Let op! GEEN fiets, hoverboard en elektrische step ! Deze zijn 
NIET toegelaten op de speelplaats omwille van de veiligheid en de beperkte ruimte.  

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?! 

1ste RAPPORT LAGERE SCHOOL 

 
Op vrijdag ontvangen de kinderen van de lagere school hun 1ste rapport. Het geeft elk kind en ouders alvast 
een beeld van de resultaten en ontwikkeling van deze eerste periode. Tijdens de oudercontacten in de week 
van 20 t/m 24 november zullen o.m. de resultaten en de vorderingen ter sprake komen. Uitnodigingen voor 
deze oudercontacten worden na de vakantie bezorgd. 

BEKNOPT VERSLAG OUDERRAAD 

Beknopt verslag Algemene vergadering ouderraad 17-10-2017 

Z.o.z. 

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


 Voorstelling dagelijks bestuur 
 Toelichting rol van de ouderraad 
 Evaluatie vorig schooljaar - komend schooljaar 
 Kasverslag van het voorbije jaar 
 Toelichting doorlichting onderwijsinspectie 
 Gezondheidsbeleid 

 
Anne Floor van Unnik is verkozen tot nieuwe voorzitter voor het dagelijks bestuur van de ouderraad. 

We wensen haar bij deze dan ook veel succes met de nieuwe functie. 

De voorbije jaren is er een mooi bedrag bij elkaar gespaard door de ouderraad. 

De verbouwing van Dorp 60 kostte een flinke duit die deels gesubsidieerd is geweest. Toch blijven er een 
aantal zaken zoals bijvoorbeeld brandwerende gordijnen voor het 4e leerjaar, kasten voor het 3de leerjaar, …  
een grote investering voor de school. 

De ouderraad zal de Negensprong een gift toekennen om deels tegemoet te komen in deze investeringen. 

Nieuwe activiteit vanaf dit schooljaar: de Kwis op 17 maart 2017; dit gaat door in de jeugdlokalen te Poppel 
en is een activiteit speciaal voor alle ouder en sympathisanten. 

Alle activiteiten zijn goed verlopen het afgelopen schooljaar. 

Voor de activiteiten van dit schooljaar zijn we nog steeds op zoek naar helpers. Aanmelden kan je steeds doen 
op ouderraad@denegensprong.be 

Bij deze nog eens een overzicht van de activiteiten: 

 BINGO 1                                             20 OKTOBER 2017 
 GROOTOUDERFEEST     17 NOVEMBER 2017 
 KERSTMARKT                   16 DECEMBER 2017 
 PLAYBACKSHOW                            26 JANUARI 2018 
 KWIS                                    17 MAART 2018 
 BINGO 2                                             20 APRIL 2018 

 

 

ACTIVITEIT KAJOTTERS 
 
Op zondag 29/10 bosspelen van 14u tot 17u a/d jeugdlokalen. 
Tot dan! 
De leiding 

HALLOWEENTOCHT GEORGANISEERD DOOR JEUGDVERENIGINGEN 

 
Op zaterdag 28 oktober organiseren de drie jeugdverenigingen van Poppel weer een superspannende 
Halloweentocht !!! 
Vertrek en aankomst bij Radio Paloma.(Soep, warme chocomelk,…) Inschrijven VOORAF is verplicht bij 
sigrid_elias@hotmail.be 
Meer info op de facebookpagina van de Heidebiekens 
 

FILMVOORSTELLING WOUWER HERFSTVAKANTIE 

 
Tijdens de herfstvakantie organiseert de Wouwer opnieuw een filmnamiddag op 31/10/2017. 
Om 13.30u “Ritje” voor kinderen vanaf 3 jaar. 
Om 15.00u “Storm, letters van vuur” voor kinderen vanaf 9 jaar. 
Inkom € 3,-  Meer info www.dewouwer.be 
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