
 NIEUWSBRIEF    

                                    Dorp 2: 014/ 65 56 57     Dorp 60: 014/65 66 89    Schoolbus:  0491/74 29 92   

                                                27e jaargang -  nr. 12 – 24-11-2017 
AGENDA    

 
 Ma. 27/11/2017 : Zwemmen voor 4de  + 5de +6de  leerjaar ! Zwemtas niet vergeten !  
     Start oudercontacten 3de KK 
 Di. 28/11/2017 : 3KB zwemmen  
 Woe. 29/11/2017 : FRUITDAG   
 Do. 30/11/2017 : 1ste KK gaat naar de Wouwer – Med. Ond. voor 5B te Turnhout (lunchpakket!!!) 
 Vr. 01/12/2017 : geen bijzondere activiteiten 
 

NIEUWE SCHOOLREKENINGEN   

 
De voorbije week ontving elk kind een schoolrekening voor het eerste gedeelte van het eerste trimester. 
Zoals u misschien wel gezien hebt, zijn dit “nieuwe” rekeningen via een “nieuw” programma. Vanaf heden 
werken alle KOBArT-scholen met dit programma.  
Wij zijn tevreden over het systeem en de lay-out.  Wij hopen dat voor jullie ook alles duidelijk is. 
Er is slechts één verschil. We kunnen geen rekening meer per familie maken, enkel per kind.  
 
Vragen/opmerkingen? Kom gerust even langs op het kantoor of mail administratie@denegensprong.be  
Wij rekenen op een correcte betaling. 
 
Groetjes, 
Linda, Brigitte en meester Guy. 
 

DANK JE WEL VOORLEZERS !!!                     

Wat was het extra gezellig de voorbije week op onze school ! Met al die schitterende 
voorlezers ! Dank je wel allemaal.  Jullie deden dat geweldig. 
De foto’s kun je bekijken op onze website www.denegensprong.be 
En …eu… voorlezen is fijn voor groot en klein! Blijven doen hé? 
 

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 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. 
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EINDE JUMBO SPAARACTIE 

 
De Jumbo Sparen voor je School actie is ondertussen beëindigd! Heeft u toch nog punten liggen thuis. Graag ten 
laatste maandag bezorgen, zodat we deze dinsdag nog kunnen verwerken. Maar uiteraard mag u ze ook zelf via 
de site www.jumbosparenvoorjeschool.nl ingeven en toekennen aan onze school. Net zo makkelijk . Tot en 
met dinsdag 28 november kunnen punten ingevoerd worden.  Vanaf 29 november gaat de website op slot en is 
het niet meer mogelijk om codes in te voeren. Alle niet ingevoerde punten/vouchers komen dus te vervallen! 
Dank aan iedereen die mee heeft gespaard. We informeren u nog wat we straks als school hebben kunnen 
aanschaffen. 
 

FIJN DAT U OP TIJD KAN ZIJN !   

 
Te laat komen stoort de les. Dat is niet leuk voor de leerkracht, maar zeker niet voor het kind dat te laat de klas 
binnen komt. Daarom vragen we iedereen uitdrukkelijk het startuur van de lessen/activiteiten te respecteren en 
te zorgen dat iedereen om 8.45u ten laatste aanwezig is op school.  
Te Dorp 2 zal de groene poort aan de sportzaal kort na 8.45u ook op slot gaan. Wie dan nog te laat komt, moet 
zich eerst melden op het secretariaat. 
 

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 
 

KAJOTTERS 

 
Op zondag 26/11/2017 gaan we schaatsen.  
Opgelet ! om 12.00u aan het lokaal + muts en handschoenen en € 10,- meebrengen. 
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