
 NIEUWSBRIEF 
   

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

                                                   27e jaargang -  nr. 13 – 01-12-2017 
AGENDA    

 
 Ma. 04/12/2017 : Zwemmen voor 1ste   + 2de +3de  leerjaar ! Zwemtas niet vergeten !  
     Ouderavond 1ste communie 20.00u refter 
 Di. 05/12/2017 : 3KA zwemmen – Sint bezoekt onze school. 
 Woe. 06/12/2017 : FRUITDAG – de school zorgt voor fruit   
 Do. 07/12/2017 : Selectieven CLB – Ipoc typles 
 Vr. 08/12/2017 : geen bijzondere activiteiten 

 HIJ KOMT…HIJ KOMT…DE LIEVE GOEDE SINT!         

 
Op dinsdag 5 december is het dan eindelijk zo ver.  De Sint en zijn Zwarte Pieten bezoeken onze school. 
Hoe verloopt deze dag?  De Sint wordt ’s morgens onthaald door ‘Annemieke’, 
(= hoofdpersonage van het toneeltje dat iedere dag wordt gespeeld ter voorbereiding op Sinterklaas) 

en de kleuters + leerlingen van Dorp 2.  Iedereen (ouders, grootouders,…) is welkom om deze aankomst bij te 
wonen.  Daarna gaat Annemieke met de Sint en de kleuters naar de hal van de kleuterschool.  Vanaf dan is het  
ZONDER ouders en vragen wij u vriendelijk om te schoolplein te verlaten.  Na het bezoek aan de kleuterschool 
gaat de Sint met zijn Zwarte Pieten naar de klassen van de lagere school te Dorp 2 waar hij voorleest uit het grote 
boek en cadeautjes uitdeelt.  Als de middagpauze voorbij is, gaat hij naar Dorp 60 om kennis te maken met de 
leerlingen daar en te genieten van hun optredens en cadeautjes uit te delen.  
 
Dank je wel aan de ouderraad voor de ondersteuning! 
( ieder kind ontvangt iets lekkers + per klas zijn er geschenken die in/voor de klas gebruikt worden) 

 

EERSTE COMMUNIE EN VORMSEL  

 
Eerste Communie : infoavond voor de ouders op 04/12/2017 om 20.00u i/d refter v/d kleuterschool. 
           Communie zondag 6 mei om 11.00u te Poppel 
 
Vormsel        : infoavond voor de ouders + vormeling op 25/01/2018 om 20.00u i/d refter v/d kleuterschool. 
           Vormsel zaterdag 12 mei om 15.00u te Ravels 
 

SPAARACTIE JUMBO 

Maar liefst 6906 punten werden door en voor onze school gespaard. We danken de vele schenkers en zeker ook 
de enkele leerlingen van 5de en 6de lj die samen met enkele anderen vele punten hebben ingegeven via de pc. 
Op woensdag 13 december 13.30u wordt in de winkel te Baarle het bedrag bekend gemaakt en overhandigd dat 
we bij elkaar gespaard hebben. Dit bedrag kunnen we dan inruilen voor klein spelmateriaal. Kinderen die er bij 
willen zijn, mogen hun naam opgeven bij de leerkracht of via info@denegensprong.be . 
 

 SOCIALE VAARDIGHEDEN 

In december wordt in de school gewerkt rond enkele nieuwe thema’s. In de kleuterschool staat het “stil zijn” in 
de kijker en leggen we dus ook de link met Kerstmis. De lagere school staat stil bij het “samen- spelen, samen-
werken”. Ze leren dat samen spelen/werken leuk is. Ruzie maken is helemaal niet fijn, net zoals altijd de baas 
willen zijn. 

mailto:info@denegensprong.be


 
HEIDEBIEKENS + KAJOTTERS 

 
Op zaterdag 2 december is er een leuk Sinterklaasfeestje samen in het lokaal van 14.00u tot 17.00u. met als afsluiter een bezoekje van 
Sint en Piet. Gezellig ! Komen jullie ook ?  
 

BIJZONDERE ACTIVITEITEN BIJ KERSTSTAL AARLE IN POPPEL 

 
Zaterdag 16 december 10.00 uur kerststalletje maken 
Vind je werken met hout leuk? Dan kun je een kerststalletje komen maken. Op Aarle 39 (t.o. de kerststal) staan drie vrijwilligers klaar om 
kleine en grote mensen ‘het vak’ bij te brengen. Deelname is gratis. Vooraf aanmelden is nodig vanwege beperkte ruimte. Zie email-
adres hieronder. 
Zaterdag 16 december 14.00 uur kerststukje en sfeerlichtje maken 
Kerststukjes maken is van alle tijden. Er ligt weer volop materiaal klaar om een mooi stukje te maken. Natuurlijk mag je ook materiaal 
van jezelf meebrengen en gebruiken. Er is een vrijwilliger aanwezig die heel goed stukjes kan maken en jou graag helpt als dat nodig is. 
Wil je graag meedoen aan de lichtjestocht op 17 december en heb je geen sfeerlichtje? Kom dan op 16 december om 14 uur naar de 
kerststal. Wij zorgen voor spulletjes, maar je mag ook je eigen glazen potje meebrengen. Je wordt geholpen als dat nodig is.  
De kosten voor deze middag zijn € 3,50. Laat op onderstaand email-adres even weten of je komt! 
Zondag 17 december van 16.30 - 17.00 uur start lichtjestocht 
Met een lichtje in de hand in een lange sliert door de buurt lopen, dat is het idee. Als je je in kerstsfeer wilt verkleden, graag! Zorg wel 
dat je goed zichtbaar bent en een goed lichtje (geen kaarsen!!) bij je hebt. Neem je ouders gerust mee, want de tocht is zeker niet alleen 
voor kinderen bedoeld. Ook ouders wordt gevraagd goed verlicht mee te lopen. 
Na de lichtjestocht is er gratis chocomel voor de kinderen. 
Zaterdag 23 december 20.00 uur 
Extra kerstsfeer op deze avond door het optreden van het koor Quinza uit Poppel.  Zij zingen sfeervolle kerstliedjes afgewisseld met af en 
toe een ander fijn lied.  Kom gezellig luisteren en laat je onderdompelen in een heerlijke kerstsfeer!  
Woensdag 27 december 14.30 uur 
Vorig jaar hebben heel veel kinderen de schapen naar de kerststal gebracht. Dit jaar brengt schaapsherder Stijn Hilgers zijn grote kudde 
weer daar naar toe. Hij vertrekt om 15.00 uur vanuit ’t Ooievaarsnest (Goirle, Goorstraat 6) richting de kerststal (Poppel, Aarle 70-72).  
Wil je de herder helpen? Zorg dan dat je die dag op tijd bij de kerststal bent. Daar vertrekken we om 14.30 uur met de kinderen (en hun 
ouders) en lopen we de schaapsherder tegemoet. Verwachte terugkomst bij de kerststal rond 15.30 uur.   
Als alle schapen in hun nieuwe tijdelijke wei staan, zorgen wij voor gratis chocomel voor de kinderen. 
We hopen natuurlijk dat er een lekker zonnetje schijnt die dag. Mocht het erg slecht weer zijn en twijfel je of het doorgaat: kijk dan ’s 
ochtends op onze website www.aarle.be. Als het niet doorgaat, zetten wij daar een berichtje op.   
 
We zien je graag bij een van onze activiteiten! 
Namens het geburencomité Aarle-Aarledijk 
Marij van de Wouw (email: marij.van.de.wouw@telenet.be) 

 
 
 

 
 
 

    Ga jij je schoentje zetten ??? 
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