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                                                   27e jaargang -  nr. 15 – 15-12-2017 
AGENDA    

 
 Za. 16/12/2017 : Kerstmarkt te Dorp 2 vanaf 16.00u ALLEN DAARHEEN !!! 
 

 Ma. 18/12/2017 : Zwemmen voor 1ste + 2de  +3de   leerjaar ! Zwemtas niet vergeten !  
 Di. 19/12/2017 : 3KB zwemmen – pretbad – Onthaalmiddag voor nieuwe kleuters 
 Woe. 20/12/2017 : FRUITDAG   
 Do. 21/12/2017 : IPOC typles 
 Vr. 22/12/2017 : Eucharistieviering voor de lagere school – kerstfeestje in de klas  
 

 SPAARACTIE JUMBO 

 
Woensdag  werden de bedragen bekend gemaakt en overhandigd n.a.v. de Jumbo spaaractie. Meer 
deelnemende scholen dan oorspronkelijk verwacht. Toch een fijn bedrag van 291€ verzameld via de 
spaarpunten. Enkele leerlingen van het 6de, Veronique, Emma, Louis en Willem mochten samen met meester 
Guy de cheque in ontvangst gaan nemen. We kunnen binnenkort het geld inruilen tegen allerlei spelmateriaal.  
Dank aan alle spaarders, dank aan iedereen die enkele of soms vele punten via de pc hebben gevalideerd. We 

houden jullie op de hoogte wat we ermee hebben kunnen aanschaffen. �  
 

    
 

KERSTGESCHENKJES 

Alle kinderen op onze school hebben vlak voor de kerstvakantie een gezellig kerstfeestje in hun klas. 
Daarom mogen ze een klein cadeautje meebrengen om onder de kerstboom in de klas te leggen. 
Wij vragen iedereen om zich aan onderstaande afspraken te houden i.v.m. het budget. 
+/- € 2,5 voor de kleuters 
+/- € 3,- voor 1ste + 2de + 3de leerjaar 
+/- € 4,- voor 4de + 5de + 6de leerjaar 
 

PLAYBACKSHOW 

Na de kerstvakantie is het alweer playbackshow! Op 26 januari 2018.  Begin al maar vast na te denken wat je 
gaat doen op deze superleuke show! Vanaf 8 januari beginnen de inschrijvingen.  De verantwoordelijken van de 
playbackshow kunnen nog HELPERS gebruiken.  Interesse? Laat het even weten via ouderraad@denegensprong.be 

 

mailto:ouderraad@denegensprong.be


FLUO AAN? KNAP GEDAAN 

Vandaag hielden we onze FLUODAG op school. Het mocht even wat meer zijn dan normaal. Niet één fluohesje, 
maar twee. Niet enkel een rugzakhoes, maar ook een fluoriscerende pruik, hoed, pet, …  
In deze donkere dagen willen we het dragen van reflecterende en/of fluomaterialen aanmoedigen. Want wie wil 
er nu niet gezien worden … in het verkeer? Gezien worden, daar draait het om in deze donkere dagen. Niets 
beter om kinderen trouwens aan te moedigen fluo- en/of reflecterende materialen te dragen, dan ouders die het 
goede voorbeeld geven.  
 

  
 

EEN HELE DAG SCHOOL OP VRIJDAG 22/12 

Vrijdag 22 december is het normale schooldag en alle leerplichtige kinderen worden dan ook de ganse dag op 
school verwacht.  
In de ochtend gaan de leerlingen van de lagere school o.m. naar de kerk voor een kerstviering. 
In de namiddag organiseert elke klas een ‘eigen’ kerstfeestje. Dat wil uw kind zeker niet missen, toch?  Samen 
werken, samen spelen, samen vieren … ook een doelstelling die we willen nastreven. 
 

PARKEERVERBOD GEZIEN? 

De gemeente heeft na overleg met de verkeerswerkgroep beslist om een gedeeltelijk 
parkeerverbod in te voeren in het 2de deel van de Vond. Meer bepaald vanaf het kruispunt 
met de Kabienstraat tot aan huisnr 22 geldt vanaf heden het verbod. De borden staan er al, 
maar de aanduiding met begin of einde ontbreken nog. Dit is ondertussen gemeld. Het 
verbod dient om de zwembus en andere touringcars (bij uitstappen) een vlotte doorgang te 
verzekeren en geldt dus van het 1ste bord tot aan het 2de bord. 
 
 

HEBT U INTERESSE??? 

De verantwoordelijken voor  Carnaval op onze school zoeken ieder jaar enkele sponsors (€ 50,-) voor dit gezellige 
kinderfeest. Hebt u interesse en wilt u graag sponsoren dan kunt u contact opnemen met één van de 
verantwoordelijken van Carnaval jolanda_wijn@hotmail.com .  Zij bezorgen u uiteraard een bewijs van 
sponsoring en uw naam + logo  worden vermeld op de folder/poster. 
 
 
 
 

mailto:jolanda_wijn@hotmail.com


SCHAATSEN LAGERE SCHOOL 

 
Vorig schooljaar hebben we niet kunnen gaan schaatsen na de sluiting van de schaatsbaan te Turnhout. Maar dit 
schooljaar kunnen we opnieuw onze schaatsen aantrekken. Een nieuwe schaatsbaan elders in Turnhout zet nu 
de deuren van de ijspiste voor ons open. Op dinsdag 9 en donderdag 11 januari zullen we gaan schaatsen. Op 9 
januari gaan 5+6de lj in de voormiddag en 1+2 in de namiddag. Donderdag is het de beurt aan het 3+4de lj. 
 
 

KERSTBOOMVERBANDING TE POPPEL 

 
Op zaterdag 13 januari organiseren de jeugdverenigingen van Poppel opnieuw een kerstboomverbranding 
aan de jeugdlokalen in de Krommendijk. Live muziek, hapjes, drankjes, vuur…  meer info volgende week. 
 
 
 
 

     
 
 
 
 


