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AGENDA    
 
Start Kerstvakantie t/m 01/01/2018 

 
 Ma. 08/01/2018 : Zwemmen voor 4de  + 5de  +6de   leerjaar ! Zwemtas niet vergeten !  
 Di. 09/01/2018 : 3KA gaat zwemmen – schaatsen i/d voormiddag voor 5de + 6de lj handschoenen !!! 
         schaatsen i/d namiddag voor 1ste + 2de lj handschoenen !!! 
 Woe. 10/01/2018 : FRUITDAG – Kriebelteam   
 Do. 11/01/2018 : IPOC typles – schaatsen i/d voormiddag voor 3de + 4de lj handschoenen !!! 
 Vr.12/01/2018 : Voordracht ‘Wonder van het leven’ voor het 6de lj 
 

HET WAS KEIGEZELLIG !!! 

De 3de kerstmarkt van De Negensprong was KEIGEZELLIG ! Prachtige werkjes, heerlijke hapjes, lekkere drankjes, 
lieve mensen,…  Dank je wel aan al deze lieve mensen die er voor gezorgd hebben dat het weer een succes was: 
ouderraad, verantwoordelijken, donateurs, vrijwillige helpers, kinderen, leerkrachten, directie, bezoekers,… 
Zonder jullie was dit niet gelukt  
 

NIEUWE KLEUTERS 

Na de kerstvakantie zullen er bij juf Ann 8 nieuwe kleuters starten.  Wij heten deze kleuters van harte welkom op 
onze school.  We zullen er alles aan doen om hen te laten ‘groeien en bloeien’ op De Negensprong.  Onze school 
telt zo 120 kleuters. 
 

BUSABONNEMENTEN 

Niet vergeten, na de kerstvakantie is het een nieuwe maand ! Maar ook een nieuw trimester! Zorg dat je in orde 
bent met je abonnement voor de schoolbus.  
 

WONDER VAN HET LEVEN 

Op vrijdag 12 januari krijgen de leerlingen van het 6de leerjaar een infoles, inclusief film over het ontstaan en de 
groei van het ongeboren leven dit door ‘Gezin en Leven vzw’ uit Mechelen.  De les beantwoordt inhoudelijk 
volledig aan de juiste normen en waarden inzake relatievorming en seksualiteit, kadert in de eindtermen en sluit 
aan bij de realiteit waarin de kinderen nu opgroeien.  Het vormt meteen de start van het project rond seksuele 
opvoeding in het 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 

 

HEBT U INTERESSE??? 

De verantwoordelijken voor  het 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. 
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SCHAAKLIEFHEBBER GEZOCHT 

De school is op zoek naar een volwassen schaakliefhebber die een groep kinderen tijdens de middagpauze wil 
begeleiden bij het (leren) schaken. We willen in de 2de semester hier werk van maken. We denken daarbij aan 
één middag in de week en dit 10 weken lang. Interesse? Neem contact op met de directie via 
info@denegensprong.be  of via 014655657 
 

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. 
Iedereen die gaat schaatsen zorgt voor handschoenen en droge sokken.  
 

KERSTWENSEN ! 

Moge de vrede en de vreugde die je met Kerstmis voelt, je het hele jaar blijven vergezellen. We wensen je het 
allerbeste toe voor 2018. Vrolijk kerstfeest en een warm en liefdevol Nieuwjaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HEIDEBIEKENS 

27 december : eindejaarsfeestje van 15.00u tot 18.00u !!! Let op het speciale uur! 
Er is eten voorzien.  Iedereen brengt een cadeautje mee van +/- € 5,- 

 
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 
zie affiche. 

 

QUIZ OUDERRAAD ZATERDAG 17 MAART 2018 !  
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