
 

  

De Sprong Maaseik 
NEWS 

  Junior Journalist 2011 aan het woord 

Hallo beste lezers, 
 

Ik ben Shadia van 6L en ik ben de nieuwe junior journalist van Maaseik. Ik ga jullie iets vertellen over wat een 

junior journalistenwedstrijd is, waarom ik heb meegedaan en hoe ik eraan begonnen ben. 
 

Wat is die junior journalistenwedstrijd nu eigenlijk? 

Het is een wedstrijd om het mooiste boek te schrijven. Eerst van je stad of 

gemeente en daarna van het hele land. Je krijgt een thema om je fantasie op los te 

laten. 

De reden dat ik heb meegedaan? 

 Wel, de hele klas werd gevraagd door de juf om mee te doen. Ze legde alles keurig 

uit. Ik dacht: “Eindelijk! Nu kan ik mijn droom najagen, namelijk een ‘echt’ boek 

schrijven.” Dus wat denk je dat ik deed? Meedoen natuurlijk! Dat was juist ‘mijn’ 

reden! 

Ik zal nu eindigen met hoe ik ben begonnen. Eigenlijk heel eenvoudig. Ik deed 

gewoon mee, schreef mijn boek en de juf stuurde het op. Zo simpel was het! 

Zou jij ook graag aan deze wedstrijd deelnemen? Wacht dan tot het volgende 

schooljaar. Zelf hoef je niet veel te doen, enkel een boek schrijven. 
 

Veel schrijfsucces!!! 

Shadia Valkeners 
 

Choco choco, klap klap: Pasen in het eerste leerjaar   

De kids van 1L en 1E zijn klaar om vrolijk de vakantie in te stappen, want ze sluiten 

deze periode weer af met een aantal leuke paasactiviteiten!   

Zo begonnen ze de laatste dag voor de vakantie met de zoektocht naar de gevulde 

paasmandjes, gevolgd door een heerlijk en gezond ontbijt. In de namiddag gingen ze 

aan de slag met een aantal leuke workshops: paasversiering knutselen en heerlijke 

paascupcakes en paaspralines maken! 

Zo stapten ze in een ontspannen paassfeer de vakantie in, klaar om de paaseitjes 

thuis en bij de familie te zoeken! Nu lekker genieten van de vakantie, om daarna weer 

goed uitgerust terug te komen en aan de slag te gaan in de klas! 

 



 

 

  

 

 

De paddentrek van 3TA 

Op donderdag, 24 maart, trokken de leerlingen van 3TA in een karavaan naar de 

Schans (Opoeteren).  Daar hadden ze om 9u een afspraak met vrijwilligers van 

Natuurpunt. Zij hadden hun hulp nodig om padden en kikkers over te zetten.   

Vol enthousiasme kweten de leerlingen zich van hun taak.  Ze vonden er padden en 

salamandertjes in de 10-tallen emmers. Ook kregen ze professionele uitleg over de 

kikker, de pad, hun leefgewoontes, uitzicht, …. Het hoogtepunt was wel dat ze de 

padden mochten vastpakken en voelen.  Ook de gevonden kikkerdril ging van hand 

tot hand. Op het einde van de tocht werden alle diertjes netjes afgezet in hun poel 

waar ze thuishoren. 

We zijn er zeker van dat onze leerlingen na deze toffe ervaring bezorgd zullen 

blijven over het welzijn van deze diertjes.  
 

De Sprong 5 stript erop los 

Op vrijdag 25 maart zijn de vijfdeklassers van juf Riet en Mariet op bezoek geweest in 

de bib. 

Ze maakten er kennis met een echte striptekenaar. Hij heeft hen uitgelegd hoe een 

strip gemaakt wordt en beantwoordde de vragen van de kinderen. Na de uitleg werden 

er vragen gesteld om te kijken of ze wel goed hadden opgelet. Telkens als er een goed 

antwoord gegeven werd, volgde een beloning met een leuke sticker. 

Als kers op de taart, heeft hij hen de kneepjes van het vak proberen bij te brengen: 

stap voor stap stripfiguurtjes tekenen. De resultaten waren verbluffend! 

Zo hebben ze in het 5de leerjaar alweer enkele talenten ontdekt! Het was een 

aangename en leerrijke ervaring. 

 

Vreugde en verdriet in de kleuterklas 

Afscheid, 

Op 28 januari hebben de kleuters afscheid genomen van Juf Lut. Zij werd 

60 jaar en geniet nu samen met haar man van een welverdiend pensioen. 

Er werd voor haar gedanst en ze werd feestelijk in de bloemetjes gezet! 

Juf Lut heeft iedereen getrakteerd op een hapje en een drankje. 

Wij wensen haar het allerbeste toe en veel geluk voor de toekomst. 

 

Blij terugzien van oude vriendjes …. 

Tijdens het schaatsen hadden de kids van 3KO terug contact met de vriendjes van vorig  

schooljaar, die nu in het 1ste leerjaar zitten. Het was voor sommigen een aangenaam 

weerzien. We konden ons allen samen uitleven op het ijs met looprekjes en sleeën. 

Ook het gevoel van glijden was een zeer toffe ervaring. 

Als afsluiter werden we getrakteerd op een heerlijk warme chocolademelk. 

 

Even terugblikken op afgelopen trimester: 

In januari beleefden de kleuters een super sportieve voormiddag met Rollebolle. Er waren veel verschillende oefeningen: 

klimmen en klauteren, fietsen, werpen en vangen, evenwicht, … Maar de topper was toch het enorm grote luchtkasteel! 

In februari werd er carnaval gevierd. Het thema dit jaar was clowns dus knutselden de kleutertjes allen iets om zich als 

clown te verkleden. Met het gewenste resultaat als gevolg.  

 

 



 

  

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

redactie en ontvang de nieuwsbrief voortaan rechtstreeks in je mailbox… 

 

raf.vandeweerdt@g-o.be 

 

Opmerkingen, vragen en suggesties zijn welkom 
 

 

Een kunstig paasfeest

Vol spanning wachten ook de kinderen van de 2de kleuterklas op de komst van de 

Paashaas. Zou hij ook in juf Belinda haar klasje komen? 

Dat zou wel eens kunnen maar eerst aan de slag! Want geen eitjes zonder 

paasmandje. De vlijtige kunstenaars van K2L probeerden hun uitgeknipte figuurtjes 

voor het mandje te versieren door ze op een originele manier te beschilderen. Niet 

met een borstel of met de vingers maar… met knikkers. 

Ze lieten de knikkers dansen door de verf en over het papier en zo werden het echte  

“Picasso-eitjes” Als de paashaas dat ziet gaat hij dat zeker en vast ook eens willen 

uitproberen! 
 

Een prinses in het vierde leerjaar

Het 4de leerjaar is sinds kort de trotse bezitter van een prinses. Niet prinses 

Mathilde, maar wel prinses Febe ging met deze carnavaleske eer lopen. Zij was 

dit jaar, samen met Bryan uit het 3de, de fiere winnares van onze eerste prins- 

en prinsesverkiezing. Deze verkiezing zal vanaf nu jaarlijks plaatsvinden in het 

3de en het 4de leerjaar om zo een geschikte prins en prinses te vinden. De 

leerlingen moeten nu ook echt een inspanning leveren om met deze titel 

bekroond te worden. Onze winnares van dit jaar blies de jury omver met een 

mooi dansoptreden in een prachtig prinsessenkostuum. Op de 2de plaats 

eindigden Eline en Aurora met live gitaarmuziek en een mooie diaboloshow. Zij 

hebben prinses Febe tijdens de optocht begeleid als echte eredames. Die kon 

onze prinses ook wel gebruiken, want na de optocht heeft zij de hele school 

getrakteerd op een zak chips! Echt prinseswaardig! 
 

6C keert de kranten binnenstebuiten 

Juf Carine ontving een week lang de Vlaamse geschreven pers in de brievenbus. 

Via het FLITS-werkboek keerden de leerlingen dagbladen zoals Het Laatste 

Nieuws, De Morgen en Het Belang van Limburg binnenstebuiten. Hiermee leerden 

ze niet alleen over de actualiteit, maar ook over de samenstelling van een krant, 

het werk van de journalisten en allerhande ‘fait divers’. 
 

Eén van de opdrachten bracht de kinderen in de wereld van de sport en fotografie. In groepjes startten ze een zoektocht 

naar een opvallende foto. Gewapend met een digitale camera en de gekozen foto trokken ze naar buiten om deze foto zo 

goed mogelijk na te maken. Hierbij werd er gevraagd rekening te houden met de camerapositie, de compositie van de 

personen op de foto, de gezichtsuitdrukkingen, …  

Geen gemakkelijke opgave, maar klas 6C bracht de opdracht tot een goed einde! 

 



 

 

onderwijs van de 

Vlaamse Gemeenschap 

Het tweede leerjaar fit en actief in het voorjaar 

De afgelopen weken werkten de leerlingen  van het tweede leerjaar echt aan een fitte 

school. Als laatste klas zijn ze gestart met  hun wekelijkse zwemlessen in het nieuwe 

zwembad van Maaseik. Ze hebben ook tijdens een mooie lentedag  hun winterjas en 

handschoenen weer te voorschijn gehaald om vele rondjes te maken in de ijshal. De 

duwrekjes kwamen bij vele kinderen goed van pas en onze bengels hebben veel 

bijgeleerd. Ze lieten hun kunsten, op de tonen van populaire muziek, dan ook graag  

zien. Ook hebben ze  een “starterscursus volleybal” gekregen  van een hulptrainer van  

Noliko en  zagen met eigen ogen de smashen  voorbij flitsen.   

Natuurlijk wordt er ook nog hard gewerkt in de  klas . De leerlingen van het tweede 

leerjaar kennen hun maaltafels en deeltafels bijna allemaal en werken naar hun 

tafeldiploma toe. Bij het bezoek van de koning en de koningin aan Maaseik zwaaiden ze 

zo hard met hun vlaggetje dat het  zeker gezien is door iedereen. Het was dan ook een 

belevenis om het koningspaar van kortbij in het echt te zien.  

Na de vakantie gaan ze in 2B en 2C de groene toer op, dan is het werken geblazen in het 

schooltuintje. Spitten, harken, zaaien, onkruid wieden en niet te vergeten…. water 

geven. Maar eerst nog even het mooie geknutselde  paasmandje zoeken  en ontdekken 

wat de paashaas erin heeft gestopt om dan te genieten van een heerlijk, gezellig, gezond 

paasontbijt. 
 

 

Tafelwedstrijd 6 en 7: De resultaten… 

Sinds februari 2011 heeft ook het derde leerjaar zich bij! de competitie van het vermenigvuldigen aangesloten. En dit met 

succes! De resultaten voor februari en maart zijn hieronder terug te vinden. De volgende en ook laatste tafelwedstrijd is 

gepland voor 18 mei. Dan krijgt de klas met het beste jaargemiddelde voor de tafelwedstrijd ook een feestelijke receptie 

aangeboden!  Digitale oefenprogramma’s kunnen aangevraagd worden via mail bij meester Raf (raf.vandeweerdt@g-o.be). 

 

 

DE MAFFE TAFELKRAKERS VAN FEBRUARI:   DE MAFFE TAFELKRAKERS VAN MAART: 

  5MO / 3TA            3TA 

DE VLIJTIGE VERMENIGVULDIGERS VAN FEBRUARI:  DE VLIJTIGE VERMENIGVULDIGERS VAN MAART: 

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

Farah Abdullah, Isabella Agyapong, Milan Craemers, Milan Craemers, Elisa Everts, Effnen Hattukai, 
Elisa Everts, Mahmoud Bouamoud, Liena Guassmi,  Ward Kusters, Makayla Kemp, Karim Serag El Din,  
Ward Kusters, Anass Kiki, Arnaud Lino,  Anas Gourar, Senne Thijssen, Vivien Tran, Siham Credid, Anass Kiki, 
Romy Prouvost, Bilqis Siad Farah, Milissa Yilmaz,  Reine Franssen, Arnaud Lino, Sara Peters, Karim Saidi, 
Adham El-Gendy, Maxim Gruzen, Marjana Tajjiou,   Anas Gourar, Kaja Koc, Bilqis Siad Farah, Melissa Yilmaz, 
Mattice Venken, Yaimi Florax, Natascha Geraerts,  Amber Motmans, Marjana Tajjiou, Mattice Venken,  
Nicole Lino, Railey Monart, Angelique Biliakakis,   Tim Ehlen, Kevin Feuler, Yaimi Florax, Natasha Geraerts,  
Lisa Verdeuzeldonck, Julie Zee    Railey Monart, Majda Riyani 

         
 


