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Nieuwsbrief 2 - Schooljaar 2018 - 2019   

  

A G E N D A  

 

Maandag 17/09/2018   : Start verkeersweek - zwemmen voor 4+6 

Dinsdag 18/09/2018    : Fietscontrole door de politie +    

Fietsbehendigheidsproeven voor 4+5+6 (fiets meebrengen) 

Woensdag 19/09/2018: FRUITDAG 

Donderdag 20/09/2018:  Fietscontrole door de politie+  

Fietsbehendigheidsproeven voor 1+2+3 (fiets meebrengen) 

                                      3KA+B reizen met de bus + trein 

                                      1A+B  op bezoek i/h ziekenhuis 

                                       zwemmen voor 5de lj 

Vrijdag 21/09/2018     : 5+6 bezoeken de opendeurdag v/d politie 

   

 

 

OUDERRAAD 

Beste klasouders en activiteitenverantwoordelijken, 

Volgende week dinsdag, 18 september, om 20u00 worden jullie uitgenodigd 

voor een vergadering/info moment in de kleuterschool te Poppel. 

Tijdens deze vergadering zullen alle praktische zaken worden besproken, het 

jaar wordt overlopen, kunnen jullie al jullie vragen stellen, ... en leren jullie 

elkaar uiteraard beter kennen. 

  

Tot dan, 

Tin, Anne Floor, Mark, Geert en Koen. 

dagelijks bestuur ouderraad  

*|ARCHIVE|*


 

VERKEERSWEEK  

Volgende week organiseren we ons jaarlijks project "De Verkeersweek". Een 

ganse week lang wordt er aandacht geschonken aan verkeersveiligheid, 

verkeersregels, vervoermiddelen. De stap- en fietsvaardigheden worden 

geoefend met de kinderen. Het wordt alvast een leerrijke week. Als ouders kun 

je bijdragen tot dit leerproces door de verkeersregels te volgen en het goede 

voorbeeld te geven. Uw kind(eren) en de school rekenen op u.  

 

 

NIEUWSFLITS VAN DE WERKGROEP VERKEER  

 Volgende week zult u meermaals de 'werkgroep verkeer' in actie zien in 

en rond de school, dit samen met enkele leerlingen van het 6de lj.  Zij 

zullen (groot)ouders en kinderen wijzen op hun goede en slechte 

'werkpuntjes' in het verkeer.  

 Op woensdagavond 19 september zullen de borden met de 

verkeersspreuken opnieuw geplaatst worden in de Kabienstraat. 

 Laat kinderen steeds uitstappen aan de huizenkant. In de Kabienstraat 

werd op verzoek van de werkgroep de verharding van de berm 

uitgebreid tot de ganse breedte. Zo geen putten en modder meer en dus 

ook geen vieze schoenen. Ideaal om de kinderen aan die kant te laten 

uitstappen. Aan de straatkant je kind laten uitstappen is te gevaarlijk ! 

 Kiss & Ride zone:  

De busstrook te Dorp 2 (thv sportzaal) mag gebruikt worden als K&R 

zone. Even stoppen, kusje, kind laten uitstappen aan de schoolzijde en 

verder rijden. Snel en veilig ! 

Nooit op het zebrapad stoppen of blokkeren ! 

Parkeerplaats gezocht?: Niet iedereen kan in de onmiddellijke 



omgeving van de schoolpoort parkeren. Toch verzoeken we iedereen om 

de verkeersregels na te leven en niet te parkeren aan de gele lijnen of 

t.h.v. een zebrapad. Tevens een oproep om niet te parkeren op de oprit, 

ook niet deels er op. Buurtbewoners moeten altijd de volledige toegang 

hebben tot hun oprit bij aankomst of bij wegrijden. "Op de inrit parkeren, 

is de buren enerveren !" zo luidt ook één van de verkeersspreuken 

overigens. 

 De gemeente heeft achter het kerkhof extra parkeerruimte gecreëerd. 

Maak hier gebruik van. Misschien enkele stappen verder, maar een pak 

veiliger ! 

 Nog enkele nuttige/belangrijke tips :  

* Kinderen die met step, hooverboard naar school komen, mogen 

gebruik maken van het voetpad op voorwaarde dat ze dit doen op 

wandeltempo (max 6km/u) 

* Alleen kinderen onder de 9 jaar met een kleine fiets met wieldiameter 

max 50 cm mogen op  het voetpad fietsen. 

* Om parkeerproblemen te vermijden, neem de fiets, kom te voet, maak 

gebruik van de schoolbus of carpool met buren of vrienden !  

 Zin om lid te worden van de verkeerswerkgroep? Men is nog op zoek 

naar enthousiaste (groot)ouders die mee willen nadenken om de 

verkeersveiligheid rond de scholen te verhogen. Stuur een mailtje naar 

directie@denegensprong.be of contacteer de directie via 014655657. 

 

 

TIJDSCHRIFTJES 

U kunt vrijblijvend nog tijdschriftjes bestellen tot TEN LAATSTE MAANDAG 17/9  

tegen contante betaling.   

 

HET VIERDE LEERJAAR ZOEKT... 

Het vierde leerjaar maakt de komende weken verschillende uitstapjes met de 

fiets.  Zij zijn nog op zoek naar enkele (groot)ouders die de groep mee willen 

begeleiden tijdens het fietsen.  Op 18 september in de namiddag, op 21 

september in de namiddag en op 25 september in de namiddag.  Bent u 

beschikbaar op één van deze data? Neem dan even contact op met juf Zjee of 

meester Dieter om concrete afspraken te maken.  Dank je !!! 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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MEDEDELING VAN HET KRIEBELTEAM NA CONTROLE 12/09/2018  

Woensdag hebben enkele leden van het Kriebelteam de standaardcontrole gedaan 

in alle klassen op onze school.  Het resultaat was toch een beetje verontrustend.  

Wij willen daarom als school de volledige medewerking vragen om dit zo snel 

mogelijk terug onder controle te krijgen.  Dit wil zeggen dat alle ouders die een brief 

ontvangen hebben na de controle, zeer goed de instructies dienen te volgen. 

Uiteraard volgt er een hercontrole  op 26/9 en zal alles zeer kort opgevolgd 

worden. 

 

Het Kriebelteam is  oorspronkelijk een grote groep vrijwilligers die ELKE 

WOENSDAG na een vakantie alle kinderen van onze school controleren.  Dit is 

slechts 4 keer per jaar.  Als zij de controles kunnen uitvoeren met een groot team, 

is dit klaar binnen 1 uur. Bent u al lid van deze groep....super! Zorg dat je steeds op 

post bent.  Wilt u lid worden van deze groep... stuur dan een mailtje naar 

jooskatrien@telenet.be   Dank je wel!  

 

 

FIETSCONTROLES + SCHOLENVELDLOOP 

 

 

Tijdens de verkeersweek komt de politie een controle uitvoeren op alle fietsen van 

de leerlingen van de lagere school.  Zij controleren remmen, lichten, ...kortom de 

veiligheid van de fiets.  De leerlingen oefenen ook hun fietsvaardigheden op de 

dag dat ze de fiets mee naar school moeten brengen.  Let goed op welke dag uw 

kind(eren) met de fiets naar school moet(en)komen. 

 

 

Op 25 september nemen de leerlingen van onze lagere school deel aan de 

scholenveldloop in onze gemeente.  Het is altijd superleuk voor de kinderen als er 

veel supporters aanwezig zijn! Komen jullie kijken?  

 

 

   OP REIS MET BUS EN TREIN  

Op donderdag 20/9 maken de kleuters van juf Lotte en juf Mia een uitstap met het 

openbaar vervoer.  Zij blijven een HELE dag weg dus IEDEREEN brengt een 

mailto:jooskatrien@telenet.be


rugzak mee met een lunchpakket en drinken voor een hele dag.  Denk er ook aan 

om uw kleuter fijne wandelschoenen aan te geven en een fluohesje( eventueel een 

regenjas).  

 

 

NIET BETAALDE SCHOOLREKENINGEN 

Bij het nakijken van onze boekhouding zagen wij dat er nog best veel 

schoolrekeningen van vorig schooljaar niet betaald zijn.  Dat is een zeer spijtige 

zaak.  Mogen wij u vriendelijk doch dringend verzoeken om dit zo snel mogelijk in 

orde te brengen.  Families met een afbetalingsplan zorgen ook best dat ze in orde 

zijn.  

Indien de afgesproken betalingen niet correct worden uitgevoerd, zijn wij vanaf dit 

schooljaar jammer genoeg verplicht om alle dossiers door te geven aan een 

externe organisatie, dus het is in eigen belang dat de rekeningen zo snel mogelijk 

betaald worden.  

 

 

VERSCHILLENDE VERENIGINGEN - info opvragen 

Via mail ontvangen wij regelmatig verzoekjes om flyers te verdelen van bepaalde 

verenigingen.  Om het milieu een beetje te sparen, geven wij deze niet automatisch 

aan iedereen mee.  Wenst u graag een flyer van onderstaande verenigingen, vraag 

dit dan via uw kind of stuur een mailtje naar administratie@denegensprong en we 

sturen het u digitaal toe.  

***Academie voor Muziek en Woord de Noorderkempen 

 Meer info op : www.AMWN.be 

***Lenig en Gezwind 

Meer info op : www.lgravels.be 

***De poppenzaal 

Meer info op : www.propop.be  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.amwn.be/
http://www.lgravels.be/
http://www.propop.be/


 

 

 

 

 

HET BEESTIG GOEDE TEAM VAN DE NEGENSPRONG 

       

  

 

  

 

 

  

 

    

 

 

Ons email-adres  is: 

info@denegensprong.be 

 

Contactgegevens 

De Negensprong 

Dorp 2 en 60 

2382 Poppel 

tel +32 (0)14/65 56 57 

 

Wil je geen berichten meer ontvangen? 

U kan uw voorkeuren instellen or uitschrijven van deze lijst. 
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