
 

  

De Sprong Maaseik 
NEWS 

4M zorgt voor de natuur met “Insectenhotel De Sprong” 

Naar aanleiding van hun eerste WO-thema ‘In het groen’, hebben de leerlingen van 4M hun handen uit de 

mouwen gestoken om onze school een beetje ‘insectvriendelijker’ te maken. Na heel wat opzoek- en 

verzamelwerk zijn zij begonnen aan de bouw van een insectenhotel. Dit hotel is een verblijfplaats voor insecten 

en geeft de leerlingen de kans om de insecten te bestuderen en zo echte insectenkenners te worden.  

Als jullie door dit artikel geïnspireerd zijn, volgt hier een kort stappenplan om zelf aan de slag te gaan. 
 

1. Verzamel allerlei oude materialen (houtblokken, takken, bakstenen, dak-

pannen, bamboe, …). Zorg voor materialen met gaten of boor er zelf.  

2. Kies een zonnige locatie voor je hotel.  

3. Afhankelijk van de spullen die je verzameld hebt, denk je na over hoe je 

hotel eruit gaat zien.  Een houten schuurtje zoals dat van 4M, gewoon 

spullen op elkaar gestapeld met planken ertussen of een kistje. 

4. Het bouwen is eigenlijk heel simpel. Werk van zwaar naar licht. Plaats 

tussen de verschillende lagen houten planken voor stevigheid.  

5. Vul eventuele grote openingen met stro of takjes en bladeren. Zorg zeker 

dat er kleine openingetjes overblijven waar de insecten zich fijn in kunnen 

terugtrekken. 
 

Zoals jullie kunnen zien op de foto is het insectenhotel van 4M nog niet helemaal gevuld. Dit komt doordat ze 

door de voorraad materialen heen zijn. Als iemand nog wat oude materialen kan missen, zijn ze zeker welkom. 
 

Wie zoet is krijgt lekkers   

Als schoorstenen, zwarte pieten en sinterklaasjes hebben de kleuters 

Sinterklaas en zwarte piet zitten opwachten in de versierde speelzaal. De sint 

had weer lekkere snoepjes mee, maar ook speelgoed voor in de klas. Hiermee 

kunnen de kinderen dan het hele jaar samen fijn spelen. 

Sinterklaas vond het ook heel fijn om naar al die mooie liedjes en versjes te 

luisteren. Maar toen de leerlingen van het 5de lj met de kleuters kwamen 

dansen voor de Sint, was het wel een complete verrassing. 
 

Samen met de juffen tellen de kleuters al af naar 6 december 2011! 

 

 



 

 

  

 

SOS het dierenrijk 

Nu de winter genadeloos toeslaat, wilden de lln van 3T/A iets doen voor 

de allerzwakste onder de dieren.  Ze maakten in de klas met veel plezier 

voedselkettingen met allemaal lekkers voor de vogeltjes. Met een nooit 

gezien enthousiasme gingen ze de slingers in de bomen hangen op het 

schoolterrein.  Laat de winter nu maar zijn gang gaan, honger zullen de 

vogeltjes voorlopig niet moeten lijden. 

 

 Fiësta in Maaseik 

Als echte pelgrims mochten de leerlingen van het 6de leerjaar binnengluren in de 

kookpotten achter de kloostermuren. Tijdens een volledig aangepaste gidsbeurt werd 

de hele klas meegenomen naar het middeleeuwse Maaseik. 

Wat aten de pelgrims? Wat schafte de kookpot van de kloosterlingen? Hoe zag hun 

servies eruit? De kookshop gaf ons een antwoord op al deze vragen. De kinderen 

konden de theorie in praktijk brengen door zelf een middeleeuwse 

Spaanse maaltijd te leren koken. 

 
 

Njam njam, het 5de kookt  

Deze maand hebben ze in het 5de leerjaar vooral rond het thema 

“VOEDING” gewerkt. In de “week van de smaak” trokken ook de 

klassen van juf Riet en Daphne naar het museum in Maaseik, 

waar allerlei middeleeuwse hapjes eigenhandig gekookt en 

gebakken werden. 

Terwijl al dat lekkers nog moest verteren, werd er reeds rond enkele andere en 

misschien ook minder gezonde recepten gewerkt: chocolade en speculaas! Ook 

gingen ze op bezoek bij een echte chocolatier en hebben ze hier de basis geleerd van 

hoe je chocolade kan verwerken tot allerlei lekkere dingen. 

Na het bezoek werden de handen uit de mouwen gestoken. Zo konden de leerlingen 

smullen van o.a. truffels, speculaas, pralines en konden ze hun boterham met 

zelfgemaakte chocopasta besmeren! Mmmmmm … heerlijk!!!

 

Krik, krak, kroe… naar Kronkeldiedoe

De meisjes en de jongens van het tweede leerjaar verzetten veel werk in de klas. Een keertje fijn ontspannen mag dus 

ook. Ze hebben genoten van een sportieve voormiddag met ‘Kronkeldiedoe’!  

Er waren zo’n 16 spellen voorzien. Genoeg om onze rakkers bezig te 

houden. Vooral het luchtkasteel, de klimmuur en de  kruiptocht door de 

‘donkere’ rups vonden ze leuk. Iedereen vond het een reuzefijne dag, maar 

de leukste dag van december vonden de leerlingen toch de komst van de 

Sint. Na alle voorbereidingen in de klas over speelgoed en een bezoek aan 

de wereldwinkel (om te laten zien dat er ook ander speelgoed is dan dat wat de 

leerlingen allemaal kennen) was het zover. De Sint en zijn pieten brachten  een 

bezoekje en luisterden naar de leuke liedjes van de kinderen. Zwarte piet 

gaf ook nog een korf met speelgoed om op de speelplaats te spelen.  

  



 

  
 

 

Poppen en soldaatjes

Onlangs hebben de leerlingen van het eerste leerjaar een tweetal weken gewerkt 

rond het thema “poppen en soldaatjes”. Hieraan werden tal van leuke en leerrijke 

activiteiten gekoppeld, zoals het maken van een poppenkamer, bewegen als een 

pop, een bezoek aan het poppenmuseum, …  

Vooral dit laatste werd door de kinderen geapprecieerd. Voor sommigen van hen 

was het hun eerste museumbezoek.  

De gidsen van het museum hadden de kinderen vooraf even uitgelegd hoe ze zich 

in een museum moesten gedragen: niet rennen, niet roepen, niets aanraken, geen 

foto’s maken. 
 

Nadat we deze korte uitleg gekregen hadden, konden we op verkenning gaan. In dit museum stonden tal van poppen, 

soldaatjes, knuffels en ander speelgoed van honderden jaren geleden. De leerlingen van het eerste leerjaar keken hun 

ogen uit! Het speelgoed van toen is immers niet te vergelijken met het speelgoed van nu.  

Na anderhalf uur zat ons bezoekje er op. Na een traktatie van de museumbeheerder en een dikke proficiat voor al die 

brave kinderen gingen we weer terug naar ons klasje. 
 

De zedenleerklas laat de weeskinderen niet alleen

Met de feestdagen voor de deur, maakt juf Pascale in haar lessen extra tijd en ruimte vrij om 

stil te staan bij de kinderen die het net iets minder goed dan ons treffen. Dit jaar wordt er in 

de lessen zedenleer gewerkt rond de actie Music For Life van Studio Brussel. 

 

In het kader van deze actie trokken enkele 

vrijwillige leerlingen en leerkrachten op woensdag 22 december 2010 

naar het Glazen Huis in Antwerpen om er hun bijdrage te leveren aan 

de opvang van de weeskinderen van aidsouders. Doorheen het jaar 

2010 verzamelden de leerlingen via allerhande projecten een mooi 

bedrag bij elkaar. De vrijzinnige jeugdvereniging FakkeltjesClub 

Maasland levert bovendien ook een mooie bijdrage, zodat ze samen 

een cheque van 750 euro aan de organisatie konden overhandigen. Op 

eigen initiatief verzamelden de leerlingen in de trein nog eens een som 

van bijna 100 euro, die ze aan Sam, Thomas en Sofie hebben gegeven 

in het Glazen Huis. Tot slot zongen we samen met Bart Peeters het 

Ketnet Toeterlied op de Groenplaats om nadien met een warm gevoel 

terug naar Limburg te sporen.  

Wil je onze nieuwe nieuwsbrief graag als eerste ontvangen? Stuur dan als de bliksem een mailtje naar 

onze redactie en ontvang de nieuwsbrief voortaan rechtstreeks in je mailbox… 

 

vandeweerdt.raf@scholengroep14.be 

 

Opmerkingen, vragen en suggesties zijn welkom 

Bedankt voor jullie vertrouwen! 

het voltallige team van GO! De Sprong 



 

 

onderwijs van de 

Vlaamse Gemeenschap 

1E neemt afscheid van Sinterklaas 

De leerlingen van juf Elke beleefden dit jaar wel een zeer uitzonderlijke verjaardag van hun 

goede vriend uit Spanje. Met de hele klas werden ze uitgenodigd op het afscheidsfeestje van 

de Sint. Fien Smets werd door Babbelpiet opgebeld met het goede nieuws, zij had immers de 

kleurwedstrijd van winkelcentrum Kloosterbempden/HepperStaete gewonnen. 

Bij de aankomst aan het Sinthuis, lag Sinterklaas nog zalig 

te slapen in zijn hemelbed. De persoonlijke assistentenpiet van de Sint, vroeg aan de 

kinderen een beetje hulp om de goede man te wekken. Eens hij wakker was, wou hij 

meteen naar Spanje vertrekken, maar de pieten waren nergens te bespeuren. Zij waren 

de weg kwijt en hadden zich heerlijk warm in een speelgoedwinkel verscholen. 

De pientere bengels van juf Elke hadden meteen door waar ze moesten zoeken en 

brachten de pieten goed en wel terug naar Sinterklaas. Ondertussen was een luxueuze 

limousine met politie-escorte aangekomen. Samen met de Sint werden de leerlingen naar 

de Maas in Ophoven gereden. Onderweg zongen ze samen met Sinterklaas enkele liedjes 

en vertelde hij enkele verhalen aan de kinderen. Aangekomen bij de stoomboot, werden 

hun Spaanse vrienden uitgezwaaid en bleven de kinderen achter met een pakje en 

snoepgoed. 
 

Lang werd er niet getreurd bij het voorlopige afscheid, want onze goede vriend uit Lapland is alweer in de buurt! 
 
 

Tafelwedstrijd 3 en 4: De resultaten… 

Ook na de herfstvakantie werden de leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar uitgedaagd in het vermenigvuldigen en delen in 

een spannende strijd om de gouden ster! Na de wintervakantie zal de 5de tafelwedstrijd georganiseerd worden, om in februari 

een enthousiaste rekengroep van het 3de leerjaar aan het klassement toe te voegen. Aan de leerlingen van 3TA willen wij 

alvast de gouden raad geven om goed te oefenen. Digitale oefenprogramma’s kunnen nog steeds aangevraagd worden via 

een mailtje naar meester Raf (vandeweerdt.raf@scholengroep14.be). 

De winnende klas van december verdient een extra pluim, want maar liefst 70% van de leerlingen behaalde 98% of meer! Een 

gemotiveerde tafelklas, zo blijkt… 

 

 

DE MAFFE TAFELKRAKERS VAN NOVEMBER:  DE MAFFE TAFELKRAKERS VAN DECEMBER: 

        6C              5MO 

DE VLIJTIGE VERMENIGVULDIGERS VAN NOVEMBER:  DE VLIJTIGE VERMENIGVULDIGERS VAN DECEMBER: 

(Zij behaalden een score  van 100%)     (Zij behaalden een score van 100%)    

Reine Franssen, Anass Kiki, Eline Kusters, Sara Peters Nouhal Danjaoui, Yousra Dkhissi, Reine Franssen,  
Karim Saidi, Jennifer Thijs, Anas Gourar, Kaja Koc  Eline Kusters, Arnaud Lino, Sara Peters, Karim Saidi, 
Pier Polfliet, Bilqis Siad Farah, Milissa Yilmaz,  Ginny Janssen, Kaja Koc, Joëlle Linders, Kasper Wijnen, 
Adham El-Gendy, Mattice Venken, Yaimi Florax,  Bilqis Siad Farah, Chaimae Bougrine, Mattice Venken,  
Semmia Laabadi, Jarne Van Lommel, Stef Hölzken,  Tim Ehlen, Yaimi Florax, Natasha Geraerts, Diana  
Yves Palmans, Lisa Verdeuzeldonck, Julie Zee  Pogosyan, Angelique Biliakakis, Lisa Verdeuzeldonk 

         


