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AGENDA   

 
 Ma. 13/11/2017 :Zwemmen voor 4de + 5de +6de  leerjaar ! Zwemtas niet vergeten ! 
 Di. 14/11/2017 : 3KB zwemmen – ophaling kledingactie – 6de lj campus Zenit Turnhout -1ste+2de lj Belgiëdag 
 Woe. 15/11/2017 : PEDAGOGISCHE STUDIEDAG : vrij voor alle kinderen  
 Do. 16/11/2017 : Kronkeldidoe voor het 1ste leerjaar – Culturele voorstelling 3de + 4de lj 
 Vr. 17/11/2017 : Grootouder-/ouderfeest voor de kleuterschool  
   

GROOTOUDER-OUDERFEEST  

 
Hebt u het inschrijvingsstrookje ingeleverd?  Maandag is de ALLERlaatste dag ! 
Om voldoende plaats / gebak te hebben is vooraf inschrijven verplicht.  
Niet ingeschreven = geen plaats = geen gebak.  
Grootouderfeest in de voormiddag, start 9.45u  Ouderfeest in de namiddag, start 13.45u 
 

KLEDINGACTIE 

 
U kunt nog kledingzakken aanleveren tot dinsdagochtend. Alvast hartelijk dank !  
 

KRIEBELTEAM 

 
Op woensdag 8 november hebben de leden van het kriebelteam een controle gedaan in alle klassen.  
Hebt u geen briefje ontvangen? Dan was alles in orde.  Hebt u een briefje ontvangen? Dan rekenen wij er op dat 
u het nodige zult doen.  Kinderen waarbij een hercontrole wordt gedaan, zijn hiervan op de hoogte.  
 

KERSTMARKT  

 
Beste ouders, grootouders, 
Het lijkt nog ver weg maar de voorbereidingen voor de kerstmarkt die op zaterdag 16 december om 16:00 van 
start gaat, is al in volle gang.  
Een kerstmarkt kan niet zonder helpers. Met andere woorden wij zijn op zoek naar ouders, grootouders die in 
shifts van 2 uur achter een kraampje willen staan, waar de zelfgemaakte spullen van de kinderen worden 
verkocht. Ook zijn wij op zoek naar ouders/grootouders die willen helpen achter de bar. 
Ziet u dit zitten stuur dan een email naar anoukelias@hotmail.com. Geef hierbij aan uw naam, in welke klas uw 
(klein)kind zit en waar u wilt helpen.  
Wilt u helpen bij een kraampje en heeft u voorkeur voor de eerste of de tweede shift, geef dat dan ook even aan.  
Geen voorkeur kan uiteraard ook! Wij hopen op uw massale hulp!   
 
Het kerstmarktteam (Hanh, Evelien, Chris, Erna en Anouk) 
 

WOE 15-11-17: PEDAGOGISCHE STUDIEDAG VOOR DE LEERKRACHTEN 

 
Woensdag, 15 november is een vrije dag voor de kinderen. Die dag is de 2de studiedag gepland 
voor het leerkrachtenteam. Zij gaan zich verdiepen in het nieuwe leerplan ZILL: Zin in leren, zin in 
leven. https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/#!/  
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JUF MIA TIJDELIJK AFWEZIG 

Juf Mia zal vanaf vrijdag, 10 november 2 weken afwezig zijn. Zij wordt vervangen door juf Sien Dufraing. Juf Sien 
is deze week al enkele momenten aanwezig geweest om de vervanging zo vlot mogelijk te laten verlopen. We 
wensen juf Mia een spoedig herstel toe en juf Sien verwelkomen we van harte op onze school. 
 

THEMA SOCIALE VAARDIGHEDEN 

We pikken de draad van weleer terug op en zullen regelmatig het maandthema bij het 
leergebied “Sociale Vaardigheden” meedelen. In de klassen zal het thema regelmatig 
onderwerp van gesprek zijn en zullen hieraan enkele activiteiten gekoppeld zijn. 
 

OUDERCONTACTEN 

De brieven voor het oudercontact zijn deze week meegegeven.  Graag tijdig terug inleveren zodat de 
leerkrachten een correcte planning kunnen opmaken. 
 

BELGIEDAG 1STE + 2DE LEERJAAR 

Op dinsdag 14 november vieren de leerlingen van het 1ste + 2de leerjaar het “Feest van de Koning”, een typisch 
Belgische dag.  Zij werken dan een hele dag rond alles wat Belgisch is.  Om dit in de juiste sfeer te kunnen doen, 
mogen alle kinderen van het 1ste + 2de leerjaar die dag naar school komen in de kleuren van de Belgische vlag: 
zwart- geel – rood.  
 

CREATIEVELINGEN GEZOCHT 

Om werkjes voor de kerstmarkt te maken zijn we nog op zoek naar enkele creatievelingen die kleine groepjes 
kinderen van het 4-5-6de lj willen helpen bij het maken van een werkje. De ateliervoormiddag hiervoor gaat door 
op woensdag, 13 december. Interesse? Stuur een mail naar school: administratie@denegensprong.be of bel 
014655657 en wij bezorgen u meer info 
 

11 NOVEMBER HERDENKING WERELDOORLOG II 

Zaterdag, 11 november herdenkt de gemeente Ravels de oorlogsslachtoffers met 
een herdenking te Weelde. Om 10 u is er een misviering voorzien in de Sint-
Michielskerk te Weelde. Daarna om 11u volgt een stoet naar het gemeentehuis 
met de aanwezigheid van oude (leger)voertuigen. Kinderen kunnen meerijden in 
deze voertuigen. Na een korte plechtigheid op het gemeenteplein is er aansluitend 
een receptie in het gemeentehuis. Iedereen welkom. 
 
SINTERKLAAS KOMT NAAR POPPEL ! IEDEREEN OP STRAAT ? 

Op zondag 19 november is het eindelijk zo ver ! Dan komt Sinterklaas met zijn zwarte pieten aan in ons Dorp! 
De gemeentezaal gaat open om …   Entertainment is voorzien.  Bij mooi weer gaan we met z’n allen tegen 14.00u naar buiten zodat we 
Sinterklaas hartelijk kunnen verwelkomen !!! 
 
De leerlingen van onze school van het 1

ste
 + 2

de
 leerjaar zullen daarna op het podium enkele prachtige liedjes zingen voor Sinterklaas.   

 
Na een kort woordje van de Sint ontvangen alle kinderen een heerlijke verrassing!  
ALLE kinderen zijn welkom !  
 
Tot dan! 
De vrienden voor de Sint 
!!! Wij nodigen alle mensen uit om de Sint te verwelkomen in het Dorp, op straat.   
Ga gezellig naast de weg staan en aanschouw dit mooie kinderfeest !!!  

 
HEIDEBIEKENS          KAJOTTERS 

 
Nu zondag 12 november gaan we gezellig met z’n allen minigolfen.   Nu zondag 12 november hebben wij een supertoffe kooknamiddag  
We verzamelen om 13.30u aan het lokaal en zijn terug om 17.30u.  in het lokaal van 14u tot 17u. 
        Dit mag je niet missen !  
 
Groetjes,        Groeten, 
De leidsters       De leiders 
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