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Politiekantoor verhuist tijdelijk naar het wijkschooltje 

 

Tijdens de projectweek stond bij de allerkleinste kleutertjes   de POLITIE 

centraal.  De peuters en kleuters werden verrast door een bezoek van een 

agent in uniform aan onze school.   

Wat waren ze allemaal verbaasd en onder de indruk bij het zien van de 

grote politieauto, met de felle blauwe lampen en de oorverdovende sirene.  

De kindjes mochten zelfs achter het stuur plaatsnemen!  Zoveel 

verschillende knopjes, wat een belevenis!!!  

Enkele dagen later bracht de politieagent ook een bezoekje aan onze 

klasjes.  Nu kon iedereen de agent eens van dichtbij bewonderen!  De 

kindjes maakten kennis met zijn uniform, zijn kogelvrije vest en werden ook enkele deugnieten in de 

boeien geslagen! Ook kregen ze de wapenstok eens te zien. Deze ging natuurlijk rond, en amai, wat was 

die zwaar!!!   
 

Nu waren de kinderen natuurlijk helemaal klaar om zelf in de klas “agentje” te gaan spelen.  Spannend!!! 
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Het 4de leerjaar doet aan journalistiek 
 

Maandagmorgen 12 maart, voor de leerlingen  . 
van het 4de leerjaar is het vroege belsignaal de 
start voor een nieuwe projectweek. Dit jaar 
zullen ze zelf een krant moeten ontwerpen. En 
waar anders dan op het Belang van Limburg 
vind je meer informatie? 

 
Aangekomen bij de redactie van het Belang van 
Limburg werden ze heel hartelijk ontvangen 

door Diane. 
Hier leerden ze een beetje over de geschiedenis 
van de krant en hoe een krant gemaakt wordt. 
Ook kregen de leerlingen de kans om de 
journalisten vragen te stellen over hun job. Als 
je zelf aan een krant begint, moet je echter over 
veel meer informatie beschikken. Je moet de 
structuur van een krant kennen en weten bij 
welke rubriek de verschillende artikels 
thuishoren. 
 

Gelukkig weten de juffen van het 4de ook wel 
iets van kranten af en kon dit in de klas 
geoefend worden. Met deze hoeveelheid 
nieuwe informatie op zak was het hoog tijd om zelf over te gaan tot actie. Na ingedeeld te worden in 
groepen konden de nieuwbakken journalisten van 4M beginnen aan hun eigen klaskrant die ze 
vrijdagnamiddag met succes aan elkaar voorstelden. Op naar de volgende projectweek! 
 
 

The Sound of de 2de klas… 

 

Het was weer een supertoffe week     in de klassen van GO!  De Sprong, dus 

ook in het tweede leerjaar. Het thema van hun project was ‘MUSICAL’.  

Er werd gestart met fragmenten uit ‘The Sound of Music” te bekijken. Zo 

leerden de leerlingen ook het liedje Do, re, mi en maakten er samen een 

nieuwe tekst op. Op woensdag mochten ze een kijkje nemen achter de 

schermen van het Cultureel Centrum. Hier leerden ze veel bij over belichting 

en geluid bij een voorstelling en mochten er zelfs mee experimenteren. Ook 

de regiekamer en de kleedkamers voor de artiesten werden bezocht.   

Verder stond nog op het programma: Dansen op het liedje van de dwergen 

uit Sneeuwwitje, praten over ‘anders zijn’, een affiche voor een voorstelling 

ontwerpen… En als laatste popcorn maken. Plezier verzekerd ! 
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Het 6de leerjaar lanceert JUMPfm 
 

 

Binnen het cultuur- en taalproject “Medialaan 78” zijn de leerlingen van het 

zesde leerjaar aan de slag gegaan rond het thema “radio”. Zo kregen zij vanaf 

maandag 12 maart 2012, enkele dagen bezoek van Radio 2-stem Niels 

Vandeloo, die samen met de leerlingen en onder begeleiding van hun 

leerkrachten een nieuwe radiozender tot leven liet komen. 
 

Dagelijks werden er 3 redactievergaderingen samengeroepen. Hier werd besproken hoe het profiel van hun 

zender er uit zou zien. Met de kernwoorden HIP, COOL en CHILL kreeg het geheel zijn vorm en werd de naam 

JUMPfm, een vrije vertaling van schoolnaam “DE SPRONG”, unaniem verkozen. 

Na iedere vergadering ging elke werkgroep aan de slag rond hun eigen opdracht, met behulp van hun 

talenten. Zo werd er een logo en slogan ontworpen, werden er reclamespots opgenomen, trok een groep 

samen met Niels op reportage in de stad, ontstond een eigen hitlist en werd er een strak programmaschema 

opgesteld. Ook de actualiteit, in de vorm van een eigen nieuwsbulletin, werd niet vergeten. 
 

 
 

Het resultaat is verbluffend! Trotse kinderen en leerkrachten worden dan ook beloond met een exclusieve 

rondleiding achter de schermen bij Radio 2-Limburg, waar ochtendpresentator Daan Masset hen de magie van 

het “radio maken” laat beleven.  

Ondertussen wordt er hard gewerkt aan de lancering van een website en facebook-pagina, zodat de hele 

wereld kan meegenieten van de JUMPfm-ochtendshow, -hitlist en -avondshow. 
 

Beluisteren kan online via: 

http://www.radio-jumpfm.webs.com   http://www.facebook.com/radiojumpfm 

http://www.campusvaneyck.be – doorklikken naar de website van GO! De Sprong 

 
 

       
 

  

De leerlingen en het personeel van GO! De Sprong betuigen hun oprechte steun en medeleven aan allen die 

getroffen zijn door het tragische busongeval in Zwitserland. 

Elk blad ligt bleek op onbeschreven weten te wachten. 

Tot, op een onbewaakt ogenblik, letters lopen, woorden worden die vertellen over jou. 

Ik wou dat ik je, als woorden, verder op kon laten groeien, je laten openbloeien… 

Als een zin in een gedicht. 

Ik zou, tussen de regels door, weer een vrolijk kind van je maken. 

http://www.radio-jumpfm.webs.com/
http://www.facebook.com/radiojumpfm
http://www.campusvaneyck.be/
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 Muziek, dans, theater en kostuums 

 

 

Wat hebben de kinderen van het eerste leerjaar allemaal uitgespookt 

tijdens het project ‘MuSiCaL’? Zouden zij misschien een musical hebben 

geschreven? Of eentje hebben nagespeeld? Of zouden zij in de schouwburg 

in Antwerpen één of andere musical zijn gaan bekijken? … 
 

Juf Linda en juf Elke hebben het doelbewust over een heel andere boeg 

gegooid. De kinderen hebben de hele week mogen kennismaken met de 

vier belangrijkste kenmerken van een musical : MUZIEK, DANS, THEATER en 

KOSTUUMS. En daarbij speelde dan ook nog de JEUGDBOEKENWEEK 2012 

een heel belangrijke rol! Op een interactieve, zelfstandige en leerrijke 

manier hebben zowel de leerkrachten als de kinderen de wereld van de 

‘talige dieren’ kunnen ontdekken. 

De leerlingen van het eerste leerjaar maakten kennis met de musical ‘Alice 

in Wonderland’ waarna ze op het liedje ‘niet-verjaardagsfeest’ een 

prachtige dans hebben gemaakt. Ook lazen zij enkele dierenfabels van Max 

Velthuijs om daarna te kunnen filosoferen over de moraal van het verhaal. 

Ondanks het feit dat de kinderen nog niet alle lettertjes hebben leren lezen 

in de klas, hebben zij toch in groepjes prachtige voorstellingen gegeven à la Max Velthuijs. En als kers op de 

taart kennen de kinderen de legendarische Meneer de Uil uit Fabeltjesland. Zij leerden hier niet alleen dansen 

en zingen met Meneer de Uil, Juffrouw Ooievaar, Bor de Wolf, Zoef de Haas,…  Maar zij hebben hierbij ook 

zeer leuke gedichten geschreven zoals een naamdicht, een elfje,… . Die gedichten zijn dan ook voorgedragen 

aan de hand van nodige materialen zoals muziek, dans, theater en kostuums.  
 

Kortom: EEN GESLAAGD PROJECT WAARIN ZOWEL JUF LINDA, JUF ELKE ALS DE LEERLINGEN HEEL VEEL PLEZIER 

HEBBEN BELEEFD EN GELEERD! 

 

Terug naar de prehistorie met juf Jacqueline 

 
 

In de 3de kleuterklas werd er tijdens de projectweek gegraven in het verleden… 
Onder leiding van archeologe en dino-specialist juf Jacqueline, gingen de kleuters op zoek naar fossielen die 
zorgvuldig opgegraven werden uit de zandbak. Er werden prachtige replica’s gemaakt uit klei en vanuit 
allerhande boeken leerden de jonge onderzoekers het verschil tussen diverse soorten dinosauriërs.  
Na deze week heeft het verleden geen geheimen meer voor de kinderen van de 3de kleuterklas, en dat is te 
zien aan hun prachtige kunstwerken die momenteel in de klas te bezichtigen zijn. 
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Dichter… dicht… gedicht… 

 

 

Het 3de leerjaar leert over gedichten, 

elfjes, naamgedichten, vrij dichten…. 

Wij doen het allemaal  

zonder veel praal!  

Een poëzieroute is heel fijn 

en we zoeken tot we er zijn. 

Door Maaseik kort en wijd, 

over de markt met al zijn gezelligheid. 

Knutselen en drama rond gedichten doen we in groep 

we helpen elkaar dan komt het wel goed. 

Al dat dichten laten we horen en zien 

met een voorstelling en dan krijgen we zeker een tien. 
 

Klas 3T en 3C 

 

Naamdicht 3C 
 

Geweldige school! 

Ook leren en spelen vinden we fijn. 

 

De leukste klassen vind je hier. 

Elk kind heeft plezier. 

 

Samen leren. 

Pesten verboden. 

Reisjes zijn er ook. 

Onderwijs is hier leuk. 

Nooit geven wij op! 

GO! de Sprong , op en top! 

Naamdicht 3T 
 

Graag ga ik naar school, 

Onze school is supertof! 

 

Daar wordt veel geleerd 

En plezier gemaakt! 

 

Spelen met elkaar, 

Praten in de klas…sjjjj… 

Rennen op de speelplaats, 

Orde in de klas! 

Nergens is het zo fijn! 

GO! De Sprong , daar moet je zijn! 

 

Benieuwd naar het project van het 2de kleuterklasje? Ga snel naar pagina 6 om het te 

ontdekken… 
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Prijs wordt werkelijkheid voor 5R 
 
 

Zoals jullie allemaal al wisten hebben de leerlingen van het 5de leerjaar onlangs een 

2daagse naar de Efteling gewonnen. 
 

Na heel wat ongeduldige nachten slapen is deze spectaculaire prijs eindelijk 

werkelijkheid geworden. De 23 leerlingen van juf Riet hebben de Efteling volledig 

onveilig gemaakt! Alle verwachtingen werden ingelost: er waren geen wachtrijen 

en ook het weer liet zich van z’n beste kant zien. 

’s Avonds trok de groep naar het Eftelinghotel waar ze een sprookjesachtige, maar 

slapeloze nacht beleefden. Nu maar hopen dat al die hersenen het nog goed doen 

na al die wilde attracties!!!  
 

Terug op school aangekomen, was het werken geblazen. 5R kreeg de opdracht om 

een eigen “one shot tv-programma” te maken. So You Think You Can Dance, The 

Voice van Vlaanderen, het reclameblok en het weerbericht kregen een grondige 

facelift.  

De klas stond niet alleen in voor de invulling van het programma, de aanpassing 

van het reglement, maat ook het decor moesten ze eigenhandig ontwerpen en 

opbouwen. In “no time” werd de klas omgebouwd tot een echte tv-studio en werd 

er druk opgenomen. 
 

Op het einde van de week volgde de apotheose,  op groot scherm werd er vol verwachtingen uitgekeken naar 

de allereerste uitzending van “So You Fake You Can Dance”, “The Voice van Maaseik” en een dolkomisch 

weerbericht met special effects, aangevuld met een blokje hilarische reclame! 

 

K2B brengt kleur in je leven! 
 
 

De kleuters van juf Belinda maakten afgelopen week kennis met “Elmer”, een 

olifant die eruit ziet als een lappendeken. Hij is niet gewoon grijs, maar heeft alle 

kleuren van de regenboog. Zo stonden ze stil bij het leven van een olifant, maar 

deden ze ook kleurenspelletjes: kleuren benoemen, kleuren mengen, 

kleurschakeringen, rijmen met kleuren, …  

Deze leuke spelletjes zaten allemaal verstopt in de grote ELMER-ontdekdoos. Op 

die manier hebben de kleuters zelfstandig nieuwe dingen geleerd rond de kleuren. 

Speels en toch leerrijk, zo hebben de kapoenen van de 2de kleuterklas het graag! 

 

    BASISSCHOOL  De Sprong   REDACTIE & VORMGEVING: 

    Burg. Philipslaan 78    Raf Vandeweerdt 

    3680 Maaseik    raf.vandeweerdt@g-o.be 
            

 

    089/56.04.82   *   www.campusvaneyck.be   *   bs.maaseik.centrum@g-o.be 

De volgende GO! News 

verschijnt op 

30.03.2012 

Veel leesplezier! 


