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                                                   27e jaargang -  nr. 25 – 16-03-2018 
AGENDA   

 

 Ma. 19/03/2018 : Zwemmen voor het 1ste , 2DE de en 3de   leerjaar ! Zwemtas niet vergeten !  

 Di. 20/03/2018 : 3KB gaat zwemmen  
 Woe. 21/03/2018 : FRUITDAG – 3KA+B: Opa Brom letter H 
 Do. 22/03/2018 : De schoolfotograaf komt – Culturele voorstelling voor het 1ste + 2de lj : Vertrek 13.10u !!! 
 Vr. 23/03/2018 : De 6de klassers bezoeken Sint Pietersinstituut te Turnhout Vertrek 12.30u!! 
 

NU ZATERDAG GAAT HET GEBEUREN…  

 

De enige echte quiz georganiseerd door de ouderraad van De Negensprong.  
De quiz start om 20.00u, de zaal gaat open om 19.30u.  Locatie : de jeugdlokalen in de Vond te Poppel.  
Héél veel succes allemaal !  
 

SPONSORTOCHT BROEDERLIJK DELEN + KOFFIESTOP  

 

De laatste vrijdag voor de paasvakantie organiseert de school traditiegetrouw een sponsortocht t.v.v. Broederlijk 
Delen.  Alle leerlingen van de lagere school ontvingen hiervoor een brief.   
 
Op woensdag 28 maart staat een deel van het ‘Negensprongteam’ aan de schoolpoort voor de jaarlijkse 
Koffiestop. 
U kunt dan gezellig een heerlijk kopje koffie drinken.  Een vrije gift is zeer welkom voor Broederlijk Delen.  
 

NOODKREET  

 

Na meerdere evaluaties gedurende de vorige jaren, komen we tot de vaststelling dat er nog weinig belangstelling 
is voor onze schoolbus.  Een recente telling van het aantal meerijdende kinderen, en dat in de “drukkere” 
wintermaanden, geeft een gemiddeld aantal van 12 passagiers per ochtend en avond.  Deze bezetting is helaas 
te laag om het verdere bestaan van de schoolbus te garanderen.  We kunnen deze dienstverlening enkel 
handhaven bij een verdubbeling van het aantal passagiers.  Indien dit niet het geval is, zijn wij genoodzaakt om 
vanaf schooljaar 2019-2020 de werking van de schoolbus stop te zetten.  Uiteraard zou het enorm jammer zijn 
als onze schoolbus zijn dagelijkse toeren door ons dorp niet meer zou doen, en zouden we met pijn in het hart 
een einde moeten maken aan het schoolbus tijdperk!  Definitieve besluiten hieromtrent zullen genomen worden 
in januari ’19.   Opmerkingen, tips en suggesties zijn altijd welkom via vdpoljoke@hotmail.com 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Joke Van de Pol 
Voorzitster schoolbuscomité 
Namens bestuur schoolbuscomité  
 

EEN ZIEK KIND BLIJFT BEST THUIS  

 
Beste ouders, 
Mogen wij jullie er nog eens extra attent op maken dat een ziek kind best thuis blijft. 
Een kind met verhoging (vanaf 37,5 °/38° C) is een ziek kind. Een kind is pas genezen als het 24 uur koortsvrij is.   
Eén ziek kind maakt op school meerdere zieke kinderen…. 

mailto:vdpoljoke@hotmail.com


 

SCHOOLFOTOGRAAF  

 

Op donderdag 22 maart komt de schoolfotograaf.   
Er worden dan foto’s gemaakt van alle kinderen:  - individueel 
       - klasfoto 
       - met broer/zus (op school) 
 

Indien u een foto wilt laten maken van AL UW KINDEREN, ook al zitten ze (nog)niet op onze school, dan kunt u dit laten doen 
DIRECT om 8.45u.  Zorg dan dat u klaar staat aan de refter van de kleuterschool.  Er worden geen familiefoto’s gemaakt met ouders/grootouders.  
Enkel met de kinderen.   

 

Er is geen aankoopverplichting.  
 

WIJ SPAREN  

 

Voor een goed doel:  
Plastic dopjes van flessen.  Inleveren kan via de leerkracht.  
 

HEIDEBIEKENS 

 
Zondag 18 maart kookactiviteit van 14.00u tot 17.00u. voor alle biekens die ingeschreven zijn. 
 

KAJOTTERS 

 
Zondag 18 maart balspelen van 14.00u tot 17.00u.  Kom jij ook ?  
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