
 NIEUWSBRIEF                                         

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

                                                   27e jaargang -  nr. 29 – 27-04-2018 
AGENDA   

 

 Ma. 30/04/2018 : Brugdag = vrije dag voor iedereen
 

 Di. 01/05/2018 : Feestdag (dag v/d arbeid) = vrije dag voor iedereen 
 Woe. 02/05/2018 : FRUITDAG  -  3KA+B: Opa Brom letter O  

 Do. 03/05/2018 : Bezoek aan Studio Globo door het 5
de

 lj – 3KA+3KB gaan op bezoek bij juf.Simone – Culturele voorstelling voor 1A+B- 2A 

 Vr. 04/05/2018 : Het grote voetgangersexamen voor de leerlingen van het 4de lj 
  

EEN DANKWOORDJE  

 
Bij deze willen we graag Kathy en Anouk bedanken voor de jaren dienst bij de Bingo. 
Telkens weer hebben ze er een fantastisch feest van gemaakt voor de kinderen. 
Afgelopen Bingo was voor hen de laatste editie wat organisatie betreft. 
Bij deze zijn we dan ook op zoek naar vers bloed om de Bingo mee in goede banen te leiden. 
Spreek ons zeker aan bij interesse en/of mail naar ouderraad@denegensprong.be voor meer info. 
 
Groeten, 
De ouderraad 
 

WEEK VAN HET PARKEREN  
 
We beseffen dat het wel eens druk kan zijn aan de school bij het brengen en al zeker ophalen van 
de kinderen.  Niet altijd is het eenvoudig om een vrije parkeerplaats dicht bij school te vinden. 
Maar het is zeker geen excuus om gekke en gevaarlijke dingen te doen. De voorbije week stond 
dan ook in het teken van “veilig en correct parkeren”.  Met een ludieke actie hebben we aandacht 
gevraagd voor het correct parkeren, waardoor  de veiligheid van uw en andere kinderen verhoogt. 
Er werden parkeerschijven uitgedeeld die je vertelde wat voor soort parkeerder jij bent. Vele 
parkeerpauwen hebben we mogen uitdelen. Deze chauffeurs doen het veilig en correct. Toch ook 
nog enkele struisvogel-, parkiet-, mossel-, koekoek-  en zebraparkeerders gezien. Zij hebben 
beloofd om het nooit meer te doen.   
De politie zal de komende weken sporadisch controles doen. Dus een gewaarschuwd man of vrouw is er twee waard … ! 
 
Alvast enkele parkeertips: 
- Maak gebruik van alternatieve parkings in de buurt, bv. parking kerkhof. Via het paadje langs de kerk ben je zo bij school. 
Of aan de kiosk voor wie in Dorp 60 moet zijn. 
- Parkeer niet op zebra-, voet- of fietspaden. 
- Parkeer niet op of voor een oprit of garage van buurtbewoners. 
- Parkeer niet langs de gele stippellijnen aan het voetpad in de Vond. 
- Maak gebruik om van de Kiss-and-ride zone (busstrook) om je kinderen te laten uitstappen. Hier langdurig parkeren mag 
uiteraard niet. 
- Bij het ophalen van kinderen, geef je de fietsers de tijd én ruimte om veilig te kunnen vertrekken. Wacht zelf even met 
vertrekken. 

 

KLEDINGINZAMELING  

 

2210 kg oude kledij en schoenen werd er verzameld. Dat is een hele hoop, waarvoor dank. De opbrengst zal 
gebruikt worden om enkele klassen van nieuwe verduisterende gordijnen te voorzien. Volgende ophaling is 
gepland voor begin november. DANK VOOR JULLIE BIJDRAGE  
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WIJ ZOEKEN FIETSBEGELEIDERS OM …  

 
…de kinderen van het 1ste, 2de en 3de leerjaar te begeleiden op hun sportdag naar Baetenheide te Weelde.  
Het is enkel maar om de fietsgroep de begeleiden samen met de leerkrachten tot daar.  Daarna kunt u terug naar 
huis gaan.  Er zijn dus begeleiders nodig om heen te fietsen naar Weelde + begeleiders om mee terug te fietsen 
vanuit Weelde.  Interesse om mee te helpen om uw kinderen op een veilige manier te laten fietsen? Geef uw 
naam op via de leerkracht of rechtstreeks aan juf Marleen of meester Wim (turnleerkrachten).  
 

BEZOEK STUDIO GLOBO + ANTWERPEN 5DE LJ . 

 

Vertrek: 7.45 uur!! 
Aankomst: +/- 18.00 uur 
Meebrengen: Lunchpakket +drinken +tussendoortje voor hele dag in een handige rugzak. 
Aandoen: Fijne wandelschoenen +regenjas 
 
Onkosten € 19,- Deze komen NIET rechtstreeks op de schoolrekening.  Zij zitten verrekend in het maximumfactuur.  

 

3KA+3KB GAAN OP BEZOEK BIJ JUF SIMONE  

 
Vertrek/ Aankomst : gewoon tijdens de schooluren   
Meebrengen: lunchpakket + drinken + tussendoortje (geen fruit) voor een hele dag in een handige rugzak. 
Aandoen: Fijne stapschoenen (+ regenjas?) We stappen via enkele verkeersluwe paadjes en wegen tot bij het 
huis van oud-leerkracht juf Simone. 
 

SCHOOLFOTO’S – BOETE BETALEN   
 
Helaas zijn er nog een aantal gezinnen die de schoolfoto’s nog NIET betaald hebben of nog NIET ingeleverd hebben. 
Dat vinden wij als school een zeer spijtige zaak.  Iedereen heeft voldoende tijd gehad om dit in orde te maken.   
Wij moeten als school voor elk mapje betalen. Dus als u als ouders uw verantwoordelijkheid niet neemt,  
hebben wij een probleem .  Op deze manier (extra administratiekosten) verplicht u ons om een boete aan te rekenen 
bijkomend op de prijs van de foto’s.  Alle gezinnen die nog niet in orde zijn, ontvangen een brief.   
Wij rekenen op uw correctheid.  
 
 

HEIDEBIEKENS  

 
*Zondag 29 april gaan de drie jeugdverenigingen van Poppel, waaronder dus de Heidebiekens, samen naar WALIBI !!! 
De bus vertrekt STIPT op tijd …. dus zorg dat je om 8.15u aanwezig bent aan het lokaal. 
Inschrijvingen zijn reeds vooraf gebeurd.  
 
*Schrijf al vast in je agenda !!! Op zondag 13 mei doen wij een echt PANNENKOEKENFEEST in de gemeentezaal.  Kom 
gezellig en lekker één of meerdere pannenkoeken eten met het gezin en steun de Heidebiekens. Meer info volgt. 
 
 
 

        


