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Beste ouders, 

Bij het einde van 2019 bieden wij graag onze eerste nieuwsbrief aan. Hierin 

vinden jullie een overzicht van de grotere activiteiten op school, alsook het 

agenda voor de komende periode. 

Sint-Maarten 

De eerste week na de herfstvakantie komt 

traditiegetrouw Sint-Maarten op bezoek in 

de drie vestigingen van onze school. Dit jaar 

kwam de man weer op een speciale wijze 

aan. Zwarte Piet had namelijk een vuurtje 

gemaakt… De Sint kwam dan ook met de 

brandweer opdagen. De foto’s van het 

bezoek van Sint en Piet zijn terug te vinden 

op de website van De Negensprong. 

 

 

 

 

 

 

 

Grootouderfeesten 

 

Tijdens de maand oktober mochten we met trots de grootouderfeesten in 

Bovekerke en Koekelare voorstellen. In Bovekerke werd het sprookje 

‘Doornroosje’ als musical uitgewerkt. Het kleuterteam van Koekelare bracht heel 

wat spanning en avontuur naar voor met hun ludieke voorstelling ‘Wat Als…?’ Het 
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team van De Mokker waande zich tijdens de maand november in Hollywood. Bij 

hen werden de Oscars uitgereikt in het ‘The Movie Kids Awards’.  

Volledige fotoreportages vinden jullie alvast terug op de website van De 

Negensprong. 

 

Kaart- en spelletjesavond 

De kaart- en spelletjesavond van De Negensprong was weer een groot succes. 

Zuudhove was weer goed gevuld. Dankjewel voor jullie massale aanwezigheid. 

Voor de kinderen was hieraan ook een kleurwedstrijd gekoppeld. De winnaar van 

deze wedstrijd zijn: 

- Voor het kleuteronderwijs: Ella Cobbaert 

- Voor het lager onderwijs: Dré Vanheule 

Zij mogen alvast elk één van deze spelletjes in 

ontvangst nemen. 

 

Kerstmarkt op school 

Naar jaarlijkse gewoonte organiseren de ouderkring van Bovekerke en de 

vriendenkring van Koekelare een kerstmarkt op de oudercontactavond. Dit jaar 

wordt dit georganiseerd op donderdag 19 december. De nieuw-opgerichte 

Mokkerouders organiseren dit op woensag 18 december.  

Geniet vanaf 16.00 uur alvast van een gezellige sfeer met heerlijke hapjes en 

drankjes tussen de oudercontacten door. 
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Schilderwerken 

Onze schoolgebouwen worden systematisch wat opgefrist. De afgelopen weken 

kregen de deuren in de foyer van Bovekerke een frisse tint. Ook de gang aan het 

secretariaat en de ingang van de kleutersportzaal in Koekelare kregen een likje 

verf. Tijdens de krokusvakantie zal de kleine eetzaal in Koekelare volledig 

gerenoveerd worden. Voor de kleuters en de boterhameters van het 1ste – 4de 

leerjaar wordt het weldra een stuk gezelliger. 

 

Belangrijke data 

- Woensdag 22 januari 2020: pedagogische studiedag  

                                         → vrijaf voor de kinderen 

- Zaterdag 15 februari 2020: winterbarbecue 

- Vrijdag 21 februari 2020: carnavaltocht Bovekerke – activiteit van de 

ouderkring  

- Zondag 29 maart 2020: kleuterkijkdag  

- Donderdag 30 april 2020: corrida voor 3de – 6de leerjaar 

- Vrijdag 1 mei 2020: feest van de arbeid – vrije dag 

- Zondag 3 mei 2020: vormsel 

- Maandag 4 mei 2020: facultatieve vrije dag 

- Zondag 9 mei 2020: schoolfeest Bovekerke 

- Vrijdag 15 mei 2020: musical ‘Intepedinte’ Koekelare 

- Zaterdag 16 mei 2020: musical ‘Intepedinte’ Koekelare 

- Donderdag 21 mei 2020: O.H.-Hemelvaart – eerste communie Bovekerke 

- Vrijdag 22 mei 2020: vrije dag 

- Maandag 1 juni 2020: Pinkstermaandag – vrije dag 

- Zaterdag 6 juni 2020: eerste communie De Mokker 

- Zondag 7 juni 2020: eerste communie Koekelare 

- Maandag 8 juni 2020: facultatieve vrije dag 

- Zaterdag 27 juni 2020: schoolfeest De Mokker 
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Beste wensen 

 

 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Het voltallige Negensprongteam 
 

Directieteam  
Karla Crombez & Joeri Uyttenhove 

 

 

 

Buiten is het stil, 
geen kerstklokjes te horen. 

Wel een kerstgedachte, 
over samenzijn in gezelligheid. 

 
Fijne kerstdagen  

en  
een fantastisch 2020 toegewenst! 


