
do 9/02:  Dikke truiendag  #iktrekhetmeaan

do 9/02 tem vr 17/02:  mil ieuweek

ma 13/02:  GEEN SCHOOL  (pedagogische studiedag)                  

woe 15/02 om 19:00 ouderraad 

ma 20/02 -  vr 24/02 :  KROKUSVAKANTIE

vr 17/03 :  GEEN SCHOOL (vri je dag)

 

                            19:30 schoolraad

DATA OM TE ONTHOUDEN

Sprongklapper
 N I E U W S B R I E F

Beste ouders,

De eerste maand van 2023 is  voorbi j  gevlogen! Onze 6 nieuwe
leerl ingen zi jn het ondertussen al  goed gewoon op school.  We
hebben binnenkort opnieuw een pedagogische studiedag. Dan is
er geen school.  Al le belangri jke data vind je ook steeds op de
kalender op onze website terug.

 3 februari  2023
 

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN

Op donderdag 9 februari  is  het DIKKETRUIENDAG en
wordt het kl imaat in the picture gezet.  
De Sprong staat dan de hele week in het teken van het
mil ieu.  Waarom? Omdat we het ons aantrekken, die
kl imaatverandering,  en samen een groot verschi l
kunnen maken. #iktrekhetmijaan
     
De kinderen mogen op ons slotmoment op vrijdag 
 17/02   een dikke,  warme l ievel ingstrui  aantrekken.
Opwarmen doen we in de speelt i jd met een lekker
kopje warme chocomelk.

  



NIEUW CONTACTPERSOON CLB

LEUKE  FOTO'S OVER ONZE SCHOOL VIND JE NOG STEEDS OP
WWW.DESPRONGKORTRIJK.BE

El len Van Duijvenbode is onze nieuwe
contactpersoon van het CLB. Zi j  volgt ,  samen met
onze ortho Sophie,  de ontwikkel ing van onze
leerl ingen nauw op.
Ook jul l ie,  ouders,  kunnen bi j  vragen steeds met
haar contact opnemen.
el len.van.dui jvenbode@vclbgroeninge.be
056 249 700

NIEUWS UIT KORTRIJK
Wist je dat iedereen gebruik kan maken van de UiTPAS? De
UiTPAS is een vri jet i jdspas waarmee je punten spaart.  Deze
punten kan je omruilen voor leuke voordelen zoals gratis
t ickets,  kort ingen of cadeaus.  Mensen die het f inancieel
moeil i jk  hebben om vri je t i jd te betalen kri jgen met de UiTPAS
een korting van 80%.

     Meer info vind je op www.kortri jk.be/uitpas

Wist je dat Kortr i jk gezinnen die het moeil i jk  hebben om
facturen van gas en elektric iteit  te betalen bi jstaat via het
Kortri jks Energiefonds? Het fonds helpt mensen zowel
f inancieel  als preventief .

     Meer info vind je op www.kortri jk.be/kortr i jks-energiefonds


