
 NIEUWSBRIEF                       

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

                                                   27e jaargang -  nr. 22 – 23-02-2018 
AGENDA   

 
 Ma. 26/02/2018 : Zwemmen voor 4

de
    – 5

de
 en 6

de
   leerjaar ! Zwemtas niet vergeten !  

 Di. 27/02/2018 : 3KA gaat zwemmen  
 Woe. 28/02/2018 : FRUITDAG – de school zorgt voor fruit.  
 Do. 01/03/2018 : Med. Ond. te Turnhout voor de 2

de
 KK – 3A+ 3B bezoeken de Bib te Ravels  

                                                3KA+3KB bezoeken de doopvont in de kerk. - 2
de

 + 3
de

 KK culturele voorstelling vertrek om 13.10u!!! 
 Vr. 02/03/2018 : MagDag (namiddag) 

 

DATUM AANGEPAST 
 
Op het lijstje van de Eucharistievieringen voor de Eerste Communie staat een foutje  
Er is GEEN viering op 24/02 maar WEL op 24/03. Gelieve dit aan te passen. 
 

MEDISCH ONDERZOEK – CULTURELE VOORSTELLING 2DE + 3DE KK 

 
Op donderdag 1 maart gaan de kleuters van juf Martine – juf Brigitte – juf Lotte – juf Mia naar een culturele voorstelling in 
de Wouwer te Ravels.  Deze voorstelling gaat door in de NAMIDDAG.  (niet in de voormiddag zoals eerst was gezegd) 
De bus vertrekt om 13.10u hier aan de school dus al deze kleuters kunnen best blijven eten op school.  
 

CREATIEVELINGEN GEZOCHT 
 
Op woensdag 14/03/18 organiseren we onze 2de ateliervoormiddag  voor de leerlingen van 4de, 5de en 6de lj.  Tijdens deze 
ateliervoormiddag werken vrijwilligers samen met een klein groepje kinderen en doen iets creatiefs. 
(knutselen, schilderen, timmeren, koken, handwerken,…) Wij zijn nog op zoek naar enkele creatieve mensen ( grootouders, 
tante, oom, buren, …) om een klein groepje kinderen te begeleiden.  Interesse? Meer info? Laat het ons weten. 
Dit kan via  014/ 65 56 57 of via  vbs.denegensprong@telenet.be of kom gewoon even langs op het kantoor vd school.  
 

MAGDAG VRIJDAG 2/03/18 
 
Via www.klasse.be werd een oproep gelanceerd om van vrijdag 2/03/18 MAGDAG te maken. Op die dag worden scholen 
uitgenodigd iets “experimenteels” te ondernemen. Een activiteit die eens anders is dan andere activiteiten of lessen. Wat 
we gaan doen … verklappen we nog niet. Maar in de namiddag zal de school even “door elkaar geschud worden”. 
 

PAASBOEKEN 

 
U kunt vrijblijvend paasboeken bestellen van uitgeverij Averbode via de school.  Meer info op www.uitgeverijaverbode.be 
of u kunt een folder vragen op het kantoor.  Bestellingen mogen ingeleverd worden tot 16/3 via de leerkracht, enkel met 
contante betaling in een envelopje met vermelding van de naam + klas van uw kind.   
Alleen een paasboek kost € 6,- 
Een paasboek + een educatieve uitgave kost € 12,- 
 

QUIZPLOEGEN GEZOCHT ! 
 

Nog een paar weken, en dan is het zover... De eerste algemene Negensprongquiz. 
Er is nog plaats voor enkele ploegen. 
Aarzel niet, stel nog snel een ploegje samen van maximum 6 personen en schrijf je ploegje in op volgend emailadres: 
quizdenegensprong@hotmail.com 
Wij zorgen voor een superleuke avond. 
 
Tot zaterdag 17 maart in De Kromme !!!!! 

 

mailto:vbs.denegensprong@telenet.be
http://www.klasse.be/
http://www.uitgeverijaverbode.be/
mailto:quizdenegensprong@hotmail.com


FOLDER ’t WARRELTJE 

 
Elke oudste kleuter ontvangt een folder van de Buitenschoolse Kinderopvang ’t Warreltje i.v.m. de paasvakantie. 
 

DUBBELE PUNTEN - BATTERIJEN 
 
Wij verzamelen nog steeds batterijen op onze school .  Wij ontvangen hiervoor punten van Bebat en van die punten 
kunnen wij leuk spelmateriaal bestellen.  Tot 16/3/2018 ontvangen we dubbele punten voor elke kg ingezamelde 
batterijen!  Sparen jullie mee ???  
 

EEN DANKWOORDJE 
 
Ook dit jaar was carnaval op de Negensprong weer een groot succes. Prins Louis en zijn hofdames Pilar en Elena vonden het 
niet makkelijk om een keuze te maken wie nu daadwerkelijk het meest origineel was in de stoet. De keuze is uiteindelijk 
gevallen op Sophie Kimenai die als trol was verkleed en Nina Brants die een prachtige raket had geknutseld. Dit wil niet 
zeggen dat een aantal andere kinderen niet heel dichtbij waren. Ieders creativiteit is in ieder geval zeer gewaardeerd en 
niet alleen door ons maar ook door de vele toeschouwers in het dorp!  De kleuters hebben vervolgens weer fijn kunnen 
springen, knutselen en dansen in de refter en de gemeentezaal was weer te klein voor de lagere school met hulp van DJ 
Beau van Hees, waarvoor enorme dank.   
Dankbaar waren wij wederom voor de grote groep helpers die ervoor hebben gezorgd dat de feestzalen leuk werden 
versierd en net zo snel in hun oude staat werden hersteld, en de hulp die werd geboden bij het bakken van de wafels en 
schenken van de drankjes. Ook dit jaar hebben we het feest goedkoop kunnen maken dankzij de financiële bijdrages van 
sponsoren. Ook het belangeloos aanleveren van aggregaten, en het meerijden in de stoet ten behoeve van de muziek en 
het vervoer van de kinderen werd zeer gewaardeerd.   
 
Het carnavalsteam 

 
 

 

VOLLEYBALCLUB POWER BESTAAT 20 JAAR 
 

Hallo kinderen en ouders 

Wij willen jullie van harte uitnodigen op onze Flower 

Power Kidsedition!  

Omdat volleybalclub Power 20 jaar bestaan, organiseren wij 

een fantastische spelnamiddag voor de jeugd. De moeite 

waard! 

WIE: Kinderen (0 – 12jaar) kunnen zich komen uitleven, 

terwijl volwassenen toekijken, meespelen of genieten van een 

drankje.  

WANNEER: Zaterdag 3 maart 2018 van 14u tot 17u. 

WAAR: Zaal Den Eel. Adres: Eelstraat 4, Ravels-eel 

PRIJSKAARTJE: 1 spelkaart per kind zal slechts €2 

kosten.  

WAT KUNNEN JULLIE VERWACHTEN?: Zaal Den Eel 

zal omgetoverd worden tot een spelparadijs met 

springkasteel, grim, disco en heel veel verschillende 

spelletjes.  Aan 

elke spelstand krijgen de kinderen een stempel op hun 

kaart. Eenmaal hun spelkaart vol is, krijgen zij een 

lekkere verrassing.  

Hopelijk tot dan! Vele 

groeten, VC 

Power 
 
 
 


