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AGENDA   

 
 Zondag 6 mei Eerste Communie om 11.00u in de kerk van Poppel. (de kinderen verzamelen vroeger op school) 
 

 Ma. 07/05/2018 : Zwemmen voor het 4de ,5de en 6de leerjaar.  Zwemtas niet vergeten ! 

 Di. 08/05/2018 : 3KA gaat zwemmen – LS de A-klassen sporten buiten – Onthaalmoment voor nieuwe kleuters 
 Woe. 09/05/2018 : FRUITDAG  -  3KA+B: Opa Brom letter W – Generale repetitie voor de vormelingen 
 Do. 10/05/2018 : Hemelvaartsdag – vrije dag voor iedereen 
 Vr. 11/05/2018 : Brugdag – vrije dag voor iedereen 
 
Zaterdag 12 mei Vormsel om 15.00u in de kerk van Ravels. (de kinderen verzamelen om 14.30u in de Wouwer) 
 

 Ma.14/05/2018 : Zwemmen voor het 1ste, 2de en 3de leerjaar. Zwemtas niet vergeten ! 
 Di. 15/05/2018 : 3KB gaat zwemmen – SPORTDAG VOOR 4DE + 5DE + 6DE Leerjaar (zie uitleg) 
 Woe.16/05/2018 : FRUITDAG  
 Do. 17/05/2018 : SPORTDAG VOOR 1STE + 2DE + 3DE Leerjaar (zie uitleg) 
 Vr. 18/05/2018 : Geen bijzondere activiteiten 

 

SPORTDAG 4+5+6 - TONGELREEP  

 

Op dinsdag 15-05 gaan 4, 5 en 6de leerjaar  naar de Tongelreep te Eindhoven voor een sportieve dag in het water. 
 
Meebrengen: Zwemgerief + een muntstuk van € 0,50 (locker) + lunchpakket +drinken +tussendoortje voor een hele dag in één handige 

rugzak. 

Aandoen: Handige kledij zodat je gemakkelijk kan aan- en uitkleden. 

Opgelet! Laat waardevolle spullen thuis a.u.b. 
De sportdag gaat door tijdens de schooluren dus normaal gesproken is iedereen op tijd terug op school. 

 
Onkosten :  € 17,72 Deze worden NIET apart vermeld op de schoolrekening.  Zij zijn verrekend in het maximumfactuur.  
 

SPORTDAG 1+2+3 - BAETENHEIDE  

 
Op donderdag fietsen de leerlingen van 1+2+3 naar Baetenheide voor een sportieve dag in en rond het bos. 
 
Wat nemen we mee? 
 Voldoende eten, tussendoortje en water, ook 1 middagdrankje. 
 Dit alles in een rugzakje. Dit wordt ook op de rug gedragen. 
Vervoer? 
 Met een fiets die in orde is; 
   werkende remmen. 
   strakke en gesmeerde ketting. 
   opgepompte banden. 
Kledij? 
sportieve kledij, sportschoenen en regenjas + fluovestje. 
Iedereen op tijd op school!!!!!! (gewone schooluren)  
Wie geen fiets bij heeft kan niet deelnemen en krijgt aangepast werk op school. 
 
Onkosten : € 0,-      
 



 

SCHOOLFEEST: U HELPT TOCH OOK?  

 

Beste ouders, 
Binnenkort, zondag 3 juni, vindt ons jaarlijkse SCHOOLFEEST weer plaats. 
De voorbereiding zijn in volle gang en we starten nu onze zoektocht naar helpers. 
- Als je zaterdag 2 juni om 10u mee kan helpen opbouwen en/of  
- zondag 3 juni mee kan helpen tijdens het schoolfeest? 
Geeft ons dan een seintje en mail naar ouderraad@denegensprong.be 
 
Groeten, 
De ouderraad 
 

WOENSDAG 16 MEI VAKBONDSACTIE  

 
Op woensdag 16 mei 2018 organiseren de 3 vakbonden ABVV, ACV en ACLVB een nationale manifestatie tegen de 
beslissingen betreffende het pensioenbeleid. Het onderwijspersoneel wordt door de voorliggende maatregelen zelfs heel 
sterk geviseerd. Mogelijk zullen enkele leerkrachten afwezig zijn die dag om deel te nemen aan deze manifestatie. 
Voorlopig zullen de lessen doorgaan en wordt de opvang verzekerd door de aanwezige leerkrachten. Indien nodige zullen 
we hierover nog apart communiceren. 
 

DE HEIDEBIEKENS BAKKEN PANNENKOEKEN !!!  

 
!!!Schrijf het op de kalender  !!! Op zondag 13 mei doen wij een echt PANNENKOEKENFEEST van 11.00u tot 20.00u  in de 
gemeentezaal.  Kom gezellig en lekker één of meerdere pannenkoeken eten met het gezin en steun de Heidebiekens. 
Pannekoeken met suiker, jam, choco MAAR ! ook met ijs en chocoladesaus OF een hartige pannenkoek,….   Meer info op 
onze facebookpagina. 
 

LANDELIJKE KINDEROPVANG T WARRELTJE  

 
Alle oudste kleuters ontvingen een brief van ’t  Warreltje. 
 

OPENDEURDAG BRANDWEER RAVELS   

 
Op 27 mei is het opendeurdag bij de brandweer.  Alle leerlingen van onze school ontvangen hiervoor een kleurplaat.   
Als ze deze ingekleurd persoonlijk gaan afgeven ontvangen ze een lekkere pannenkoek.  
 

WIE WIL ER KOMEN VOETBALLEN?  

 

Voetbal, een KEI toffe sport voor zowel jongens als meisjes! 
Wil jij het ook eens komen proberen? 
Dat kan! 
Op woensdag 9 mei en woensdag 16 mei organiseren we van 17.00 uur tot 18.00 uur een demotraining. 
Het voetbalveld ligt aan de Steenweg op Baarle (nr.62). 
Graag tot dan!!! 
 
Groetjes van de trainers 
 

    Proficiat Communicanten en Vormelingen! 
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