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AGENDA   

 

Kermis in Poppel !!!(zie woordje uitleg)+ Kermiskoers georganiseerd door ‘de Twee vanPoppel’ 

 

 Ma. 11/09/2017 : Zwemmen voor 4
de

 + 5
de

 + 6
de

  leerjaar (vm)) – Bezoek paardenmolen (vm) door KS 

     Volksspelen voor de lagere school + 3KA+3KB (nm) 

 Di. 12/09/2017 : Info-avond 5
de

 + 6
de

 leerjaar -19.30u in de klas 

 Woe. 13/09/2017 : Info-avond 2
ste

  leerjaar – 19.30u in de klas 

 Do. 14/09/2017 : Info-avond 1 KB + 2KA+2KB – 19.30u in de klas   

     Bezoek aan kinderdagverblijf voor het 2
de

 leerjaar 

 Vr. 15/09/2017 : geen bijzondere activiteiten 

 

 

MEDICATIE OP SCHOOL: NIEUWE RICHTLIJNEN 

 

Vanuit de overheid werd er een nieuwe richtlijn uitgevaardigd betreffende het toedienen van medicatie op 

school. Het schoolbestuur werkte daarom een procedure uit die nu in de scholen toegepast wordt. De nieuwe 

procedure is opgenomen in de schoolbrochure, maar we lichten het graag in deze nieuwsbrief even toe.  

 

Wanneer je kind ziek wordt op school, dan zal een leerkracht (de school) NOOIT op eigen initiatief medicatie 

toedienen. Wel zullen de ouders verwittigd worden en zal hen gevraagd worden het kind op te halen. Wanneer 

dit niet mogelijk is, zal de school een arts om hulp verzoeken. Dat was reeds een bestaande procedure. 

In uitzonderlijke gevallen kan de ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan je kind. Deze 

vraag moet steeds bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter dat de juiste dosering, 

toedieningswijze, … bevat. Er bestaan hiervoor 2 documenten die gebruikt moeten worden, afhankelijk van de 

duur van de inname. Eén document is bedoeld voor de medicatie voor een gans schooljaar (=lange inname). Het 

andere document voor een inname beperkt in tijd. Deze documenten worden door de ouders en arts ingevuld en 

terug bezorgd aan de school. De school bezorgt de noodzakelijke info aan de leerkracht die toeziet op de 

inname van de medicatie. Beide documenten kan u bekomen op het secretariaat en zijn te downloaden op onze 

site.  

Toch nog vragen? Contacteer de directie 

 

NIET BETAALDE SCHOOLREKENINGEN 

 

Bij het nakijken van onze boekhouding zagen wij dat er nog best veel schoolrekeningen (van juni) niet  

betaald zijn.  Gezinnen die dit vergeten zijn, ontvangen vandaag een ‘eerste herinnering’. Dank je wel om  

dit zo snel mogelijk in orde te maken.  

 

NIEUW BELANGRIJK NIEUW BELANGRIJK NIEUW VOOR DE KLEUTERSCHOOL 

 

Vanaf maandag 11 september starten we met EEN NIEUWE REGEL IN DE KLEUTERSCHOOL! 

ALLE KLEUTERS moeten vanaf dan OPGEHAALD WORDEN in hun klasje om 15.35u. 

De kleuterjuffen komen dus niet meer naar buiten met de kleuters, zij wachten in hun klasje tot alle  

kleuters zijn opgehaald. (uitgezonderd de kleuters die naar de naschoolse opvang gaan natuurlijk) 

 

Zo is het minder druk op de speelplaats en kunnen we beter controleren welk kind met welke (groot)ouder  

naar huis gaat. 
 

 

 



OEFENEN SCHOLENVELDLOOP 

 

Vanaf volgende week kunnen de kinderen van Dorp 60 oefenen voor de scholenveldloop. Dit gaat door tijdens 

de middagpauze vanaf 12.30u op maandag + donderdag. Zorg voor goede loopschoenen.  

 

KERMIS IN POPPEL 

 

Dit weekend staat de kermis in Poppel ! Joepie ! 

 

  De kleuters gaan op maandagochtend te voet naar de kermis per klasje en maken een paar ritjes op de 

paardenmolen.  Dit is een cadeautje van de school. 

 

 De kinderen van de lagere school + de grote kleuters van 3ka+b nemen in de namiddag deel aan de 

volksspelen.  Deze spelen gaan door in de Grouwelstraat (straatje tegenover het zebrapad te Dorp 2) 

Hier staat een grote tent.  Bij goed weer gaan de spelen door naast de tent.  Bij slecht weer in de tent. 

SUPPORTERS ZIJN ZEER WELKOM !  

 

Praktische afspraken i.v.m. de volksspelen 

 

1) Iedereen brengt een portemonneetje/tasje mee om aan te hangen voor het prijzengeld. 

2) Alle leerlingen van de LAGERE SCHOOL brengen een knikker + lepel mee. 

3) ALLE kinderen gaan met de eigen leerkracht naar de volksspelen, NIET op eigen initiatief. 

4) De kinderen mogen NA de volksspelen ter plaatse opgehaald/meegenomen worden.  U verwittigt 

ALTIJD de leerkracht. 

5) Kinderen die niet opgehaald worden daar, gaan met de eigen leerkracht automatisch terug naar school. 

6) NIEMAND zal de toelating krijgen om alléén naar de kermis te gaan zonder schriftelijke toestemming 

van de ouder(s). Dit i.v.m. de schoolverzekering. 

7) DE KLEUTERS van 3ka+3kb brengen GEEN knikker en lepel mee.  De juf zorgt hiervoor 

 

!!! Zorg ervoor dat uw kind aangepaste schoenen aanheeft om deze sportieve activiteiten mee te doen.!!! 

 
Een woordje uitleg over de volksspelen: Deze worden georganiseerd door “Het Feestcomité van Poppel”.  Dit is een kleine groep 

vrijwilligers die jaarlijks een aantal activiteiten organiseren zoals bv. kaartavonden, …  Het is een traditie die al 10-tallen jaren 

bestaat;  De kinderen doen een aantal oude volksspelen en ontvangen hiervoor geld of een kaartje voor de kermis.  Ook aan de grote 

mensen is gedacht;  Zij kunnen zich inschrijven om deel te nemen aan een vogelpik en ringsteekwedstrijd die doorgaat bij alle café’s 

van Poppel.  Zij ontvangen afhankelijk van hun prestatie, aan het einde van de avond prijzengeld.  Het feestcomité ontvangt hiervoor 

van de gemeente een subsidie, dit vullen zij aan met het geld dat voortvloeit uit hun activiteiten plus de mensen van de kermis zelf 

sponsoren een beetje.  Een PRACHTIG initiatief !  

 

BEZOEK VAN HET KRIEBELTEAM 

 

Deze week bracht het kriebelteam van onze school een bezoek/controle in alle klasjes (uitgezonderd 1ka). 

Wij leggen nog eventjes de “regels” uit :  

- als er niets gevonden wordt in de klas van uw kind ontvangt u NIETS 

- als er neten gevonden worden in de klas van uw kind ontvangt u een briefje met deze mededeling.  Er wordt 

dan enkel gevraagd om alert te zijn. NIET om meteen producten aan te schaffen/gebruiken. 

- als er luizen gevonden worden in de klas van uw kind ontvangt u een briefje met deze mededeling. Hier staan  

duidelijk de instructies op die u dient te volgen. 

 

De volgende data van de controles:  8/11 – 10/01 – 21/02- 18/04 Zorg er steeds dat u op de dag van de controle 

het kapsel van uw kind ‘gemakkelijk’ maakt. (gel/vlechtjes/speldjes/…) 

 

Het kriebelteam zoekt nog versterking ! Hebt u tijd/interesse om dit nuttige team te versterken?  

Bel naar Katrien : 0474/ 33 44 94 of Monique 0499/56 62 41 

 

 

 

 



 

TARIEVEN + REGELS GEBRUIK SCHOOLBUS 

 

Als u gebruik wenst te maken van de schoolbus dient u dit vooraf door te geven aan de buschauffeur Linda 

via het gsm nr0491/ 74 29 92 door een sms of even te bellen.  

Alle kaarten/abonnementen moeten VOORAF aangeschaft worden. 

U kunt deze kopen op het kantoor van de school of u mag hiervoor ook geld in een envelopje meegeven aan uw 

kind, dan maken wij het in orde.  

Een 10 rittenkaart kost € 10,-  en wordt bij elke( heen en weer) rit afgestempeld. 

Een maandabonnement kost € 20,- per maand (1
ste

 kind) € 15,-(2
de

 kind) vanaf 3
de

 kind gratis 

Een trimesterabonnement kost € 60,- voor het 1
ste

 trimester € 45,-(2
de

 kind) vanaf 3
de

 kind gratis 

                 € 45,- voor het 2
de

 of 3
de

 trimester € 35,- (2
de

 kind) vanaf 3
de

 kind gratis 

 

TIJDSCHRIFTJES – BOEKJES 

 

De school doet vrijblijvend een aanbod van tijdschrijftjes en boekjes, enkel jaarabonnementen.  

In bijlage een formulier met dit aanbod. 

Gelieve ENKEL dit formulier te gebruiken bij een bestelling.  Graag contant geld met formulier in een 

envelopje bezorgen via de leerkracht.  

 

STARTACTIVITEIT HEIDEBIEKENS 

 

Op zaterdag 16 september nodigen wij alle meisjes (vanaf het eerste leerjaar tot het zesde leerjaar)  uit om een 

kijkje te komen nemen bij onze supercoole startactiviteit !!! 

Zonder verplichtingen, beslissen of je wel of geen lid wilt worden, doe je pas nadien.  

 

OPEN MONUMENTENDAG 

 

Ieder gezin ontvangt bij deze nieuwsbrief een foldertje + een kaartje met mooie legende als uitnodiging voor 

de open monumentendag op zondag 10 september.   

 



 

BESTELFORMULIER TIJDSCHRIFTJES  

 

ik bestel Naam boekje Klas Uitgeverij Prijs Extra info Wat? 

       O Doremini + Kid'i 1 ste KK Uitg.Averbode 35,00 € www.averbode.be  10 nummers 

O Leesbeestje 1ste KK       " 21,00 €       " 4 boeken + luister-cd 

O Doremix + Kid'i 2de KK       " 35,00 €       "  5 nummers Doremini + 5 nrs. Doremi 

O Leesknuffel + Kid'i 2+3e KK       " 37,00 €       "  5 boeken + Kid'i 

O Doremi + Kid'i 3e KK       " 35,00 €       "  10 nummers 

O Zonnekind 1 1ste lj       " 37,00 €       "  14 nummers + 6 leesboeken 

O Zonnekind 2 2de lj       " 37,00 €       "  14 nummers + 6 leesboeken 

O Robbe en Bas 1+2de lj       " 28,00 €       "  9 boeken 

O Zonnestraal 3+4de lj       " 37,00 €       "  17 nummers + 3 leesboeken 

O Leeskriebel 3+4de lj       " 28,00 €       "  9 boeken 

O Zonneland 5+6de lj       " 37,00 €       "  14 nummers + 3 krantjes + 3 leesb. 

O Vlaamse filmpjes 5+6de lj       " 31,00 €       "  12 boeken 

              

O Bobo basisabonn. 2+3e KK Blink uitgevers 29,95 € www.blinkuitgevers.be  12 nummers 

  Bobo plusabonn.      "       " 39,95 €       "  12 nummers + zomerboek + winterboek 

O 
Nat.G. Junior 
basisab 4-5-6elj       " 36,95 €       " 12 nummers 

O Nat.G.Junior plusab       "       " 32,00 €       " 12 nrs + zomer- en winterspecial 

O             

O Rompompom basis 2+3eKK Uitg. Zwijsen 28,00 € www.uitgeverijzwijsen.be  10 nummers 

  Rompompom plus "  " 31,00 € " 10 nummers + prentenboek 

O Maan roos vis basis 1ste lj " 28,00 € " 10 nummers          

O Maan roos vis plus " " 31,00 €       "  10 nrs + doeblok "Ik leer lezen" 

              

O Koe-Koek 1ste KK 
Uitg.De 
Eenhoorn 18,00 € www.eenhoorn.be  4 boekjes 

O Kadoze 2de KK       " 18,00 €       "  3 boekjes 

O Kadee 3de KK       " 18,00 €       "  3 boekjes 

O Leesfan 1 1ste lj       " 18,00 €       "  3 boekjes 

O Leesfan 2 2delj       " 18,00 €       "  3 boekjes 

O Klap 3+4de lj       " 18,00 €       "  10 nummers 

O Kits 5+6de lj       " 19,00 €       "  18 nummers 

 
            

Naam + voornaam 
: 
………………………………. 

   
Klas 

 

: 
………………………………. 

   
Bedrag 

: 
………………………………. (contant betalen) 
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