
 NIEUWSBRIEF                       

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

                                                   27e jaargang -  nr. 24 – 09-03-2018 
AGENDA   

 
 Ma. 12/03/2018 : Zwemmen voor het 4

DE
 
e
, 5

DE
 
de

 en 6
de

   leerjaar ! Zwemtas niet vergeten ! Meester op de fiets(4+5+6)
 

 Di. 13/03/2018 : 3KA gaat zwemmen – Med. Ond. te Turnhout voor enkele kleuters van 2KK  
 Woe. 14/03/2018 : FRUITDAG – Ateliervoormiddag voor de leerlingen van Dorp 60-  3KA+B: Opa Brom letter R 
 Do. 15/03/2018 : Geen bijzondere activiteiten 
 Vr. 16/03/2018 : Geen bijzondere activiteiten 

 
 

BETALINGSHERINNERINGEN  

 
Gezinnen die de schoolrekening(en) van november/december 2017 nog niet hebben betaald, ontvangen een 
betalingsherinnering.  Wij rekenen op een snelle en correcte betaling.  
 
 

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,- 
 
 

BROEDERLIJK DELEN ! 

Tijdens de vastenperiode loopt ook de actie Broederlijk Delen. Dit jaar staat Oeganda in de kijker.  
De Rwenzori-regio in Oeganda lijkt met zijn groene heuvels en microklimaat heel vruchtbaar. Maar schijn bedriegt. Door  
de bevolkingsgroei in Oeganda bezitten de boeren steeds kleinere stukken grond. Te klein om genoeg voedsel te kweken 
en hun gezin te voeden.  De Oegandese overheid investeert amper in kleinschalige landbouw. Bovendien zorgt  
klimaatverandering steeds meer voor slechte oogsten.  
Met een beetje hulp van velen kunnen we echt iets beteken voor deze mensen. We organiseren daarom op woensdag, 28 
maart onze “Koffie-stop” voor (groot)ouders en op vrijdag, 30 maart met de lagere school een sponsor(wandel)tocht. Later 
daar meer over. In de klassen staat ook een spaarpotje waar kinderen kleine bedragen kunnen in stoppen die ze verzameld 
hebben thuis. Door bijvoorbeeld zichzelf eens iets te ontzeggen bv. chips op sportclub,  zijn ze solidair met hun 
leeftijdsgenootjes in Oeganda, maar kunnen ze het uitgespaarde bedrag in het spaarpotje stoppen en zo hun steentje aan 
Broederlijk Delen bijdragen. Het spaarpotje wordt dan tijdens de paasviering geledigd en de inhoud geschonken aan 
Broederlijk Delen.  

 

LAATSTE QUIZPLOEG GEZOCHT VOOR EERSTE ALGEMENE NEGENSPRONGQUIZ 
 

 

We hebben nog 1 tafeltje vrij voor een quizploegje. 

Twijfel niet en schrijf vlug je ploegje in. 

email : quizdenegensprong@hotmail.com 

 

Voor de ploegen die al reeds hebben ingeschreven;  

Tot volgende week zaterdag in de Kromme en veel succes. 

 

Het quizteam  Jo, Edgar, Koen en Geert 

 

http://www.uitgeverijaverbode.be/
mailto:quizdenegensprong@hotmail.com


ENKELE LEERKRACHTEN AFWEZIG 
 
Op maandag zullen juf Brigitte en meester Dieter een vorming volgen. Juf Stienne vervangt juf Brigitte en juf Erna zal in de 
voormiddag meester Dieter vervangen. 
Dinsdagvoormiddag zal het kernteam vergaderen. Dat betekent dat ook dan enkele leerkrachten niet in hun klas zullen zijn. 
Waar mogelijk wordt vervanging gezocht. Sommige klassen zullen samen gezet worden. Juf Ann wordt vervangen door juf 
Stienne, Juf Martine door juf Gerd, Juf Tinne door juf Erna. 
De klas van meester Dieter en juf Mieke (6de) zullen wellicht door de andere leerkracht opgevangen worden. 
In de namiddag zijn juf Martine en juf Annemie samen met meester Guy naar een vorming. Juf Stienne vervangt juf Martine 
en de klas van juf Annemie zal de dag samen met 6a doorbrengen. 
 
 

WEEK VAN DE VRIJWILLIGER 

 
De voorbije week is gekend als de week van de vrijwilliger. Als school willen we alle vrijwilligers danken voor hun 
belangeloze inzet voor onze school. Brigadiers, leesouders, ouderraad, kriebelteam, ….  Allemaal  dragen ze hun steentje bij 
en werken zo mee aan “SAMEN SCHOOL MAKEN”.  
We hebben voor hen een kleine attentie voorzien. Mochten we echter toch iemand vergeten zijn … onze excuses, maar 
toch vooral een welgemeende dankjewel ! 
 

BEDNET 

 

Vandaag werd er in de klassen lagere school even stil gestaan bij de werking van BEDNET. Het is een Vlaamse vzw die 
sinds 2007 synchroon internetonderwijs organiseert. Hierbij kunnen kinderen, die wegens ziekte tijdelijk of 
langdurig afwezig zijn, via internet de lessen op school volgen. Hierdoor wordt gepoogd de leerachterstand 
beperkt te houden en te voorkomen dat de leerling in een isolement komt.  
Hoewel er geen algemene oproep door de school werd gedaan, zijn toch een aantal kinderen in hun pyjama naar 
school gekomen. Want vandaag, vrijdag 9 maart werd door BEDNET uitgeroepen tot nationale pyjamadag. Meer 
info? www.bednet.be  
 

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 ???  
 

TYPLES IPOC 

 
De leerlingen van het 3de -4de – 5de leerjaar ontvangen een inschrijvingsformulier voor de typlessen van Ipoc voor het 
volgende schooljaar.  Strookjes bezorgen via leerkracht of rechtstreeks op het kantoor van de school.  
 

HEIDEBIEKENS 

 
Vanavond 9/3 DROPPING! Samenkomen aan het lokaal om 19.00u.  Einde 21.00u. Breng je een zaklamp mee? 
 
 

http://www.bednet.be/

