
 NIEUWSBRIEF                                         

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

                                                   27e jaargang -  nr. 31 – 18-05-2018 
AGENDA   

 

 Ma. 21/05/2018 : Pinkstermaandag = vrije dag voor iedereen.  

 Di. 22/05/2018 : 3KB gaat zwemmen – LS de B-klassen sporten buiten  
 Woe. 23/05/2018 : FRUITDAG  - Leescircuit 11.15 u !!! 
  Do. 24/05/2018 : Geen bijzondere activiteiten 
 Vr. 25/05/2018 : Sportdag voor de kleuterschool – Medisch onderzoek CLB voor 3A+3B 
 
 Zaterdag 26/05 Dankviering in de kerk van Poppel om 19.00u voor alle Eerste Communicanten, Vormelingen en hun familie. Welkom ! 
 

MEDEDELINGEN VAN DE OUDERRAAD  

 
- De laatste vergadering is verzet naar donderdag 21/6, aanvang om 19u. Iedereen welkom. 
 
- Ben jij die enthousiaste ouder? 
Wij zoeken nog enthousiaste ouders, die graag een steentje willen bijdragen aan een leuke schooltijd voor alle kinderen. Heb je een 
idee dat de schoolwerking ten goede komt of voor een leuke activiteit of iets anders, kom dan naar de laatste vergadering van de 
ouderraad dit schooljaar (21/6) en er wordt naar jou geluisterd. Wij staan uiteraard open voor nieuwe ideeën. Zo is vorig jaar ook het 
idee van de quiz ontstaan en voorheen ook het idee van de kerstmarkt. Op dezelfde manier is het idee om parasols boven de zandbak 
te plaatsen geboren tijdens een vergadering.  
Dus alle input is welkom. Je mag een idee reeds vooraf mailen naar ouderraad@denegensprong.be . 

 

- Helaas hebben zich nog maar 6 personen opgegeven om te helpen bij het schoolfeest  
Dat is erg jammer.  Dus… we zoeken verder!  In bijlage een gekleurde brief voor elk gezin.  Interesse?  
Graag invullen en zo snel mogelijk bezorgen via de leerkracht of rechtstreeks aan iemand van de ouderraad.  
 

SPORTDAG KLEUTERSCHOOL  

 
Op vrijdag 25 mei is het sportdag voor ALLE KLEUTERS. 
Als het weer het toelaat, wandelen we veilig naar het bos om daar spelletjes te doen in het thema “Heksen”. 
Als het weer het niet toelaat, gaat de sportdag door op de school. 
Gelieve uw kleuter deze dag sportieve kleding (lange broek) en dichte, praktische wandelschoenen aan te doen. 
Gelieve uw kleuter deze dag een rugzak met voldoende eten en drinken voor een HELE dag mee te geven. 
Niemand kan opgehaald worden tijdens de middag! 
 
Na het bezoek aan het bos, uw kleuter best even controleren op de aanwezigheid van eventuele teken.  
 

SCHITTERENDE SPORTDAGEN  

 
De kinderen van de lagere school hebben twee schitterende sportdagen achter de rug. 
DANK JE WEL aan alle vrijwillige helpers om dit mogelijk te maken.  Jullie zijn TOP ! 
 
Graag de leerlingen van het 1

ste
 + 2

de
 + 3

de
 leerjaar even controleren op de aanwezigheid van eventuele teken, zij speelden in het bos.  

 

AANBOD VAKANTIEBOEKEN  

 
De school geeft de kans om vrijblijvend vakantieboeken te bestellen voor uw kinderen. 
Het aanbod ziet u in bijlage.  Graag dit formulier gebruiken + contant geld.   
 
TAFELTENNIS IN POPPEL  

 
Op zaterdag 2 juni organiseert de tafeltennisvereniging van Poppel een toernooi voor jeugd én senioren. Het zal gaan plaatsvinden in de sporthal aan de Vond. ’s Middags 

is het de beurt aan de jeugd tot 18 jaar. Iedereen uit de gemeente Ravels mag meedoen. Ook al heb je geen ervaring, de tafeltennissers van Poppel helpen je zo nodig 

erbij en zorgen uiteraard voor tafels, palletjes en balletjes. De Beker van Ravels klinkt heel gewichtig maar het is vooral bedoeld om jong en oud kennis te laten maken 

met de tafeltennissport. 

mailto:ouderraad@denegensprong.be


Als  

AANBOD VAKANTIEBOEKEN  

 

 

 UITGEVERIJ AVERBODE – www.averbode.be/vakantieboeken 
vakantieboeken  € 7,-  

 vakantieboek Doremini (1
e
 + 2

e
 kk) 

 vakantieboek Doremi (3
e
 kk) 

 vakantieboek Zonnekind 1st + 2
de

 lj 

 vakantieboek Zonnestraal 3
de

 + 4
de

 lj 

 vakantieboek Zonneland 5
de

+6
de

 lj 

 

vakantieOEFENboeken (voorbereiding op volgend schooljaar)   

 oefenboek ‘naar de 2
e
 kleuterklas’ € 7 

 oefenboek ‘naar de 3
e
 kleuterklas’ € 7 

 oefenboek ‘naar het 1
ste

 leerjaar’ € 7 

 oefenboek ‘naar het 2
de

 leerjaar’ € 7 

 oefenboek ‘ naar het 3
de

 leerjaar’ € 7 

 oefenboek ‘naar het 4
de

 leerjaar’ € 7 

 oefenboek ‘naar het 5
de

 leerjaar’ € 7 

 oefenboek ‘naar het 6
de

 leerjaar’ + Trois, deux, un .. partez ! € 13 

 oefenboek ‘naar het 1
ste

 middelbaar’ + Le français super !  € 13 

 

 VAKANTIEBLAADJES – www.vakantieblaadjes.be 
( boek met scheurblaadjes met leuke spelletjes/opdrachten/educatief )  € 8 

 op weg naar de 3
de

 kleuterklas (2
de

 kk) 

 van kleuter naar 1
ste

 lj (3
de

 kk) 

 van 1 naar 2 (1
e
 lj) 

 van 2 naar 3 (2
e
 lj) 

 van 3 naar 4 (3
e
 lj) 

 van 4 naar 5 (4
e
 lj) 

 van 5 naar 6 (5
e
 lj) 

 einde lagere school (6
e
 lj)  

 

 UITGEVERIJ VAN IN – www.vanin.be  
(aangeboden vanaf de 3

e
 kleuterklas t/m 6

de
 lj.) 

 vakantiekalender = scheurblok met leuke oefeningen op maat van de leerling  € 8 

 zomerbingel, inclusief Ipad-app = online vakantieoefeningen € 9  

 vakantiekalender + zomerbingel € 10 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

NAAM:……………………………………………………………………  KLAS : ……… 
 

 

BEDRAG :………………………… 
 

 

 

Graag aankruisen wat u wilt bestellen en samen met het gepaste geld afgeven in de klas ten laatste op 

maandag 28 mei ! 

 
 

http://www.vanin.be/

