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AGENDA   

     IEDEREEN WELKOM !  
Sinterklaas komt aan in Poppel !!! 1ste + 2de leerjaar zingen i/d zaal. Zaal open 13.30u – Aankomst Sint 14.00u 
 
 Ma. 20/11/2017 : Zwemmen voor 1ste + 2de +3de  leerjaar ! Zwemtas niet vergeten !  
     Start oudercontacten LS – Start VOORLEESWEEK  
 Di. 21/11/2017 : 3KA zwemmen – Med. Ond. CLB voor 5A (iedereen brengt lunchpakket mee!!!) 
 Woe. 22/11/2017 : FRUITDAG   
 Do. 23/11/2017 : Typles IPOC – Bezoek aan Studio Globo  te Antwerpen door het 6de lj 
 Vr. 24/11/2017 : Afsluiting voorleesweek 
   

GROOTOUDER-OUDERFEEST  

Het was een schitterend feest ! Wat een geweldige talentjes ….onze kleuters .  
Dank je wel aan de kleuterleidsters voor jullie inzet.   
Dank je wel aan de ouderraad voor de prachtige ondersteuning en organisatie.  
 

DANK JE WEL VOOR JULLIE BIJDRAGE AAN DE KLEDINGACTIE 

Het is gelukt ! Het gewicht van de ingezamelde kleding is net iets hoger dan  
de vorige keer :  1.850 KG . Dat worden vast mooie gordijnen  
 

VOORLEESWEEK 

Maandag gaat onze voorleesweek van start.  Er staan weer talrijke voorleesactiviteiten op het programma.  Wij 
willen graag iedereen aansporen  om voor te lezen.  Omdat lezen de taalontwikkeling en de fantasie stimuleert.  
Omdat voorlezen nieuwe werelden opent.  Niet alleen bij jonge kinderen, maar ook bij kinderen die zelf al lezen.   
Volwassenen genieten trouwens net zo hard van mooie woorden.  Voor ouderen is voorgelezen worden zelfs 
vaak de enige toegang tot verhalen.  Ze bieden gespreksstof en brengen het verleden even dichterbij.   
Lees voor aan je zus, broer, papa, mama, oma, opa of (klein)kinderen !  Lees voor aan je klasgroep.  Want 
voorlezen is van iedereen, iedereen van 0 tot 99 jaar !!! 
 
Om extra goed te kunnen genieten van alle voorleesverhalen mogen alle kinderen volgende week  
een kussentje of een dekentje meebrengen.   
 
Veel lees- en luisterplezier! 
 

PASTOOR NEEMT AFSCHEID ALS VOORZITTER SCHOOLCOMITÉ 

Ruim 41 jaar lang heeft onze pastoor E.H. Herman Janssen de functie van voorzitter van het plaatselijk 
schoolcomité waargenomen. Met veel dankbaarheid, waardering en respect kijken we terug op die lange periode 
van voorzitterschap.  Vele vergaderingen heeft hij geleid, veel geluisterd naar o.m. de bezorgdheden van de 
school, samen met de andere leden van het comité advies gegeven, beslissingen genomen. Op momenten dat de 
rest het even niet meer wist, was de pastoor er steeds met wijze raad. Meelevend, meedenkend , meewerkend 
aan de uitbouw van onze school, een school met een groot hart. De verwezenlijking van de renovatie van de 
schoolgebouwen te Dorp 60 is ook grotendeels zijn verdienste. Het is vooral duidelijk dat de pastoor de school- 
ook een beetje zijn school – een warm hart toedraagt. Daarom willen al onze kinderen en personeel de pastoor 
zeer HARTelijk bedanken  voor zijn inzet, engagement en verantwoordelijkheid. 
 
 



FLUO AAN, GOED GEDAAN ! 

De donkere dagen zijn opnieuw aangebroken. Als voetganger of fietser is 
het van levensbelang om je goed zichtbaar te maken. Dat kun je doen door 
het dragen van een fluohesje en/of fluorugzakhoes, door een goede 
fietsverlichting, door reflecterende kledij of attributen te dragen. Wie 
dacht dat enkel kleuters of jonge kinderen dit best kunnen dragen heeft 
het mis. Ook onze oudere kinderen doen er goed aan om “op te vallen” in 
het verkeer door het dragen van deze reflecterende kledij. We vragen niet 
alleen aan de ouders om erop toe te zien dat hun kinderen niet zonder 
fluohesje of –rugzakhoes naar school vertrekken. Maar nog beter is het 
wanneer ouders het goede voorbeeld te geven. Samen doen we mee(r) met veilig verkeer voor onze kinderen.  
                    

VRIJBLIJVEND KERSTBOEKEN BESTELLEN 

De school biedt vrijblijvend kerstboeken aan.  U kunt een foldertje vragen via de leerkracht of kijken op deze link 
 http://www.uitgeverijaverbode.be/kerstboeken   De prijzen voor de kerstboeken zijn € 6,- of € 12,-.   
U kunt deze bestellen via de leerkracht door het contant geld in een envelopje te bezorgen met hierop de naam 
van uw kind.  Alle bestellingen moeten binnen zijn voor 30/11. 
 

DE SCHOOL ZOEKT… 

- iemand die tijdelijk als poetshulp ons uit de nood helpt (kleuterschool) 
- iemand die tijdelijk als middagouder de kinderen mee wil begeleiden tijdens de middagpauze (Dorp 60) 

Voor meer info kan je terecht bij de directie, secretariaat of via administratie@denegensprong.be .  
 

GLAZEN POTTEN 

We zijn nog op zoek naar lege glazen potten + deksel (inhoud 0,5 L of 1 L).  Deze zullen gebruikt worden voor een 
mooi knutselwerkje voor de kerstmarkt.  Inleveren kan op het kantoor vd school of aan één v/d kleuterjuffen. 
 

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)  
 

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 
 

DATA MEDISCH ONDERZOEK CLB 

Onderstaand de data waarop de medische onderzoeken doorgaan dit schooljaar : 
21/11 : 5A + 30/11 : 5B te Turnhout , 1A+1B: 27/3+29/3 op school, 3A+3B: 25/5 op school, 
2de KK 1/3 + 13/3 + 19/4 volgens afspraak te Turnhout. 
1ste KK 4/6 op school, selectieven op 7/12 en 7/6. 
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