
Deze week mochten we Andriy verwelkomen als nieuwe leerl ing
bi j  de klas van juf  Trui .  Volgende week start  ook I lona bi j  ons
op school.  Er wordt nog bekeken in welke klas ze best aansluit .      
Na de kerstvakantie sluiten ook Kimberly en Joë aan in onze
school.

     We heten hen van harte welkom!

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

Beste ouders,

Nog 3 weken en dan zit  het 1ste tr imester er weer op. Het worden
nog drukke t i jden. We starten binnenkort met de proefjes.  Dit  is
een intensieve periode. Zorg daarom dat uw kind voldoende
nachtrust heeft .  Dit  is  belangri jk !  

2 december 2022
 

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN

DATA OM TE ONTHOUDEN
woensdag 14/12 om 19:00:  ouderraad
woensdag 21/12 om 09:15:  kerstviering in de kerk
donderdag 22/12 vanaf 16u15 :  oudercontact

 

Wisten jul l ie dat wi j ,  naast het inzamelen van batteri jen ook
nog andere zaken inzamelen? Zo helpen ook wij  mee aan een
mooiere wereld.  Help je mee sparen?

  

PLASTIEK DOPJES OUDE GSM'S, OPLADERS, 
LAPTOPS

LEGE INKTPATRONEN

BATTERIJEN
ALLERLEI

 ZESPRI KIWI-
STICKERS



LUIZENALARM

OUDERCONTACT OP 22/12
Op 22 december is  er oudercontact in De Sprong. Daar wordt de
evolutie van uw kind besproken. We vinden het daarom zeer
belangri jk om het rapport van uw kind samen met jul l ie,  ouders,  te 
 overlopen. De uitnodiging wordt volgende week meegegeven met
uw kind.

OUDERRAAD OP 14/12

We zi jn nog op zoek naar betrokken ouders om
aan te sluiten bi j  onze ouderraad. De ouderraad
gaat 5 keer per jaar door.  Daar wordt samen
besproken wat er leeft  in de school ,  worden er
voorstel len of ideeën gezocht om het leren en
leven in De Sprong beter te maken en leren jul l ie
ook andere ouders kennen. Het verslag van elke
vergadering kan je lezen op onze website.
Al len welkom op woensdag 14 december om 19u. 

Er z i jn luizen op onze school.  Heel  wat kinderen
hebben er last  van. Controleer daarom ook
zeker het haar van jouw kind en je ganse gezin.  
Wanneer u luizen vaststelt ,  is  het belangri jk om
de school te verwitt igen en onmiddel l i jk  een
behandeling te starten om zo verdere
verspreiding zoveel  mogel i jk te vermijden.

SINT OP SCHOOL

Vandaag kwam de Sint op school.  Foto's z i jn binnenkort te zien op
onze website en facebookpagina.  De leerl ingen hadden zich in de
les drama reeds goed op zi jn komst voorbereid.  

BEKIJK ZEKER OOK ONZE NIEUWE WEBSITE WWW.DESPRONGKORTRIJK.BE


