
 

  

De Sprong Maaseik 
NEWS 

  De Sprong trekt er op uit! 

Traditiegetrouw brengt het einde van het schooljaar een heleboel leuke uitstappen met zich mee. In De Sprong 

houden we eraan om vaste waarden in ere te houden. Zo trok het 6de leerjaar eind mei naar Brussel terwijl het 

3de en 4de leerjaar aan de Belgische kust mocht vertoeven. De andere klassen planden diverse schoolreizen 

waaronder een survivalparcours en het openluchtdomein in Bokrijk. 

GO! 4 Brussels – VIPs in de stad 

Stralend weer, vrolijke kinderen en een goed gevuld programma, meer 

hebben juf Lidy, juf Carine en meester Raf niet nodig om er een week 

tegenaan te gaan in Brussel. Bovendien kregen ze er met juf Amanda en 

juf Wendy van de XIOS Hogeschool nog een extraatje bij. Zij voorzagen in 

enkele creatieve, maar zeker ook leerrijke activiteiten en trokken mee 

door het centrum en diverse musea. 
 

“De eerste dag bracht een gids ons naar de leukste plekjes van Brussel, terwijl we de daarop volgende dag 

meteen Brussel verlieten voor een dagje Congo waar we werden ondergedompeld in de Afrikaanse gebruiken en 

kunsten. Gebeten door het verleden, zorgde het dinomuseum voor het stillen van onze honger. De volgende 

dagen ontdekten we het leven achter de schermen van een mediabedrijf (VRT) en het federaal parlement. Met 

nog enkele andere activiteiten op de planning, was het een geslaagde en leerrijke schooluitstap, waar volgend 

jaar alweer een heleboel leerlingen van mogen genieten…”                                 http://vipindestad2011.webs.com 
 

Bredene – VIPs aan zee 

Juf Marie, juf Annemie en meester Patrick trokken naar Bredene voor enkele dagen vol zon, zee en strand maar 

af en toe ook eens regen…                                                                                              http://vipaanzee2011.webs.com 
 

Enkele anekdotes: 

 Raymond ging in zijn zwembroekje een duikje nemen in zee. Meester Patrick vroeg 
aan hem of het water niet te koud was. Raymond vond dat toch ook wel en hij zei 
tegen de meester : " Ja, ik ga even mijne jas aandoen..." En hij liep terug het strand 
op... 

 Juf Marie, Ferre en Yousra gingen in de late namiddag een volledige duik nemen in 
zee. Ze legden hun handdoeken aan de waterlijn, zodat ze die dadelijk bij de hand 
hadden als ze kou kregen. Na 5 min ploeteren dreef hun handdoek in zee. Het was 
vloed!!! Ze waren héééél snel terug in hun kleren. 

 Maurice werd bij het "buurten" uitgenodigd door Rolando. Rolando zei : " Kom 
binnen, Maurice, ga zitten op mijn bed, neem wat chips en doe alsof je thuis bent...." 

 



 

 

  

 

 

www.XperiLAB.be 

Op 2 mei 2011 kreeg onze 3de graad bezoek van de XperiLab-truck. Onze verslaggevers Britt en Selma uit 5MO 

brengen jullie op de hoogte. 

“Toen we de truck binnenstapten kreeg iedereen een witte schort. 

Daarna moest je per twee aan je eigen computer gaan staan, die 

herkende je via je groepsnaam en de kleur. Er waren in totaal 3 kleuren 

: groen , blauw en oranje. Wij zaten in het groene groepje en onze 

groepsnaam was Darwin. Iedereen mocht 3 proefjes uitvoeren zoals : 

tandpasta maken, watervlooien en de windmolen. Het eerste proefje 

wat wij hebben gedaan was  ‘de watervlo’. We lichten het even toe:  Je 

kreeg een potje met water en een paar watervlooien, daar moest je 1 

watervlo uithalen met een pincet. Daarna moest je de watervlo op een 

glazen plaatje leggen en onder de microscoop plaatsen. Dan kon je op 

de computer zien hoe die er in het groot uitzag.  

Voor elk proefje kreeg je 15 minuten. Als je klaar was mocht je nog een puzzel maken. De puzzel stond op de muur. 

Maar dat wisten we niet, we zagen het pas na alle proefjes. Als iedereen de 3 proefjes klaar had,  gingen we 

allemaal samen zitten en moesten we vertellen over welk proefje wij het leukste vonden. Voor dat we terug naar 

school gingen kregen we nog een potlood mee waar onze groepsnaam opstond. Het was echt super leuk!!” 

 

  Met een lach en een traan 

Na een schooljaar vol zwoegen en zweten achter de schoolbankjes, zowel voor de kinderen als de juffen, waren we toe 

aan een aantal leuke, ontspannende en vooral welverdiende activiteiten… 
 

Wat stond er zoal op het programma bij juf Daphne, juf Linda en juf Elke om het allerEERSTE schooljaar in de grote 

school af te sluiten?  Een schoolreis naar Bokrijk met een huifkarrentocht en een ontspannend dagje in Alles Kids.  

De schoolreis naar Bokrijk is letterlijk en figuurlijk in het water gevallen maar het dagje in de binnenspeeltuin heeft het 

regenweer snel doen vergeten. De juffen trakteerden ‘hun‘ kids ook op een lekker ijsje op een zomerse dag om 

uiteindelijk te eindigen met een spelletjes- en een filmdag.  
 

Heerlijk toch om het schooljaar zo af te sluiten?!  

Tot in september!  

 



 

  
 

 

Dansen tegen de zwaartekracht

Dinsdag 3 mei hebben de kinderen van het vijfde en zesde leerjaar een 
voorstelling van GravitISH bijgewoond.  
 
GravitISH was volgens de aankondiging de ‘Ultimate hiphop dance experience’. 
Het moet gezegd worden dat de voorstelling heel indrukwekkend was. 
Verschillende facetten van de dans, waaronder breakdance, hiphop en modern, 
zorgden voor een uitdaging voor zowel het publiek als de dansers. Er gebeurde 
veel tegelijk en de dansers moesten elkaar nauwlettend in de gaten houden.  
Het publiek kwam ogen tekort: de visuals en verschillende dansstijlen op 
hetzelfde moment creëerden een voorstelling die je eigenlijk twee keer zou 
moeten zien om alles in je op te nemen. 
 
Kortom: een fantastische voorstelling! 
 

Pam, pom, pom, pom…

 

De leerlingen  van het tweede leerjaar hebben de ritmische klanken van de 

djembé ontdekt. Met een djembé tussen de knieën en onder begeleiding 

van hun indianenvriend tokkelden ze  dan ook een heel repertoire tot hun 

vingers ervan tintelden.  

Na enkele oefeningen om de techniek onder de knie te krijgen kon 

iedereen wel een leuk deuntje laten horen terwijl de andere kinderen de 

begeleiding trommelden. Hierna leerden ze nog een soort pannenkoek 

bakken op een hete plaat, die later lekker werd opgesmikkeld. Als afsluiter 

lieten ze later op die dag tijdens het schoolfeest een leuke indianendans 

zien op de tonen ’we were all wounded at …….’ 

 

Wild wild west De Sprong

 

Het mag gezegd worden, de laatste editie van ons schoolfeest was een echte voltreffer… Met een themaweek, een 

nieuw concept, een nieuwe (last minute) locatie en tevens met prachtige optredens en een heerlijke barbecue, maakten 

ouders, leerlingen, leerkrachten en alle vrijwilligers er een fantastisch feest van. Ondertussen zijn de leerkrachten al 

druk aan het brainstormen over het schoolfeest 2012, en we kunnen jullie al verzekeren, het zal opnieuw een topper 

worden. De directeur heeft alvast beloofd om de zon een uitnodiging te sturen en de regen een weekje verlof te geven! 

 

   

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… 

 

raf.vandeweerdt@g-o.be 

 

Opmerkingen, vragen en suggesties zijn welkom 



 

 

onderwijs van de 

Vlaamse Gemeenschap 

De kleuterklasjes bouwen een huis 

Na de toneelvoorstelling "Max en Nina bouwen een huis" waren ook de 

kinderen van de 2de kleuterklas superenthousiast over het thema "Bouwen". 

In de klas metselden ze een "echte" muur met cement en bakstenen en 

ontwierpen de creatievelingen een huis voor de klaspop. Dit allemaal met 

behulp van de waterpas en allerhande metselgereedschap. Ah ja, want het 

waren deze week echte "Bob de Bouwers". 

Samen met hun vriendjes uit de derde kleuterklas bouwden zij in de zaal een 

groot Melkdozenhuis met melkdozenmuren en melkdozendakpannen! Elke dag 

werd ons huis groter en groter... 

Zelfs de gordijntjes en bloembakjes mochten er niet aan ontbreken. 

 
 

Afscheid nemen 

- Op 30 juni kregen de kleuters van de 3de kleuterklas  hun diploma. Een grote en belangrijke stap in hun leven, de 

afsluiter van hun kleutertijd. Ze kijken alvast vol verwachting uit naar het 1ste leerjaar. 

- De leerlingen van het 6de leerjaar nemen ook afscheid van hun vertrouwde plek in 

De Sprong. Zij maken de overstap naar het middelbaar. Wij hopen hun nog vaak 

terug te zien op onze campus. De Middenschool zal hun zeker en vast met een 

warm gevoel ontvangen. 

- Meester Rob, sinds jaren een vaste waarde in het zorgteam, zal vanaf 30 juni De 

Sprong verlaten. Hij zal in september de start van het schooljaar aan zich voorbij 

laten gaan en samen met zijn vrouw genieten van een welverdiende vakantie in La 

Dolce Italia… Wij wensen onze zorgmeester een welverdiend pensioen en willen 

hem bedanken voor alle inzichten, wijsheden en ondersteuningen die hij sinds 

jaren aan onze leerkrachten, ouders, directies en kinderen heeft meegegeven! 
 

 

De maffe tafelkrakers 2011 zijn de leerlingen van… 

 
 

KLAS 5MO  (87,8 %) 
( 3TA = 85,8 % – 6C = 81,8 % – 6L = 80,7 % –  

5R = 78,3 % – 4M = 77,2 %)  
 


