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KALENDER: 
 

 

Grootouderfeest (KO) 

24.10.2012 (hoofdgebouw) – 10u30 

25.10.2012 (wijkschool) – 13u30 
 

VDAB beroependag (6de ljr) 

25.10.2012 
 

Doelenrapport 1ste leerjaar 

25.10.2012 
 

Oudercontact lager onderwijs 

25.10.2012 
 

Herfstvakantie 

29.10.2012 – 04.11.2012 
 

Infoavond stadsklassen (6de ljr) 

08.11.2012 – 19u00 
 

Integratiemoment 3KO-1LaO 

16.11.2012 
 

Smuldag 

16.11.2012 
 

Infoavond leren leren (5de + 6de ljr) 

29.11.2012 – 19u00  
 
 

ONZE LEERKRACHTEN  

terug op de schoolbanken 
 

Meester Raf 

18.10.2012 – 19.10.2012 

Directiedagen SGR 14 
 

Juf Tania | juf Carla 

18.10.2012 

KREDO, duurzame ontwikkeling 
 

Juf Carine R. | meester Raf 

23.10.2012 

Zaal vol Taal (Plantyn) 

 

  Meester Raf 

  16.11.2012 

  GO 4 Talent!  

  

VOORWOORD 

Beste ouders, 
 

Onze leerlingen en leerkrachten hebben de afgelopen weken al 

hard gewerkt en heel wat leuke en leerrijke activiteiten achter de 

rug. Meer hierover in onze eerste GO! News van dit jaar, die nog 

net voor de vakantie op onze website verschijnt en/of in jullie 

mailbox zal vallen. 
 

In deze korte nieuwsbrief willen we jullie graag informeren over: 

- onze schoolrefter; 

- de ouderavond voor het 1ste t.e.m. 6de leerjaar; 

- de bus voor de kleutertjes van de wijkschool; 

- het beëindigen van de wegenwerken rond onze school; 

- een inzamelactie van flessendoppen en speelgoed; 
 

Maar natuurlijk zijn wij steeds bereikbaar voor jullie, indien er 

andere vragen zijn. Bellen kan op 089/56.04.82, mailen op 

bs.maaseik.centrum@g-o.be. 
 

Mvg, 

Raf 
 

 SCHOOLREFTER 

Op maandag 22 oktober 2012 zal onze refter gesloten zijn. Er zullen 

dus geen broodjes of warme maaltijden te verkrijgen zijn. De 

leerlingen brengen zelf een lunchpakket en drank mee.  
 

We merken op dat er tijdens de middagpauze steeds meer kinderen 

zonder eten in de refter zitten. We willen erop wijzen dat het zeer 

ongezond is om deze maaltijd over te slaan. Sommige kinderen eten 

hun boterhammen reeds in de kleine pauze op, anderen weten hun 

lunchpakket te laten verdwijnen. Houd hier rekening mee en 

controleer het na schooltijd even. 
 

 

HERFSTVAKANTIE:  

van 29 oktober t.e.m. 4 november 2012 
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OUDERAVOND LAGER ONDERWIJS  
 

Ter herinnering: Inschrijven voor de ouderavond (1ste t.e.m. 6de leerjaar) gebeurt via het invullen van de 
vragenlijst (bijlage in de vorige nieuwsbrief). De juf zal na ontvangst het uur in de agenda van uw zoon of 
dochter noteren. Heeft u een bepaalde voorkeur (bv. tussen 5 en 6 uur), dan noteert u dit best op de 
vragenlijst en zal de leerkracht hier zo goed mogelijk rekening mee houden. 
Heeft u de vragenlijst verloren? U vindt ze nog steeds op onze website bij de vorige nieuwsbrief of u kan 
een extra exemplaar afhalen op het secretariaat van onze school. 

  

BUS KLEUTERS (WIJKSCHOOL)  
 

Vanaf maandag 5 november 2012 zullen wij de kleuters die van het hoofdgebouw naar de wijkschool gaan 

met de bus, opvangen in de overdekte speelzaal van de lagere school. Hier hebben we een hoekje 

ingericht met blauwe blokken, waar juf Rebecca, juf Geert of juf Daphne ’s morgens op hun zullen 

wachten. Zo hebben ze geen last van kou, sneeuw of regen.  

Ook nu de verkeerswerken zijn afgerond, zal onze schoolbus op het schooldomein stoppen. Zo komen de 

kinderen niet meer in de drukte aan het schoolpoortje terecht bij het in- en uitstappen. 

 

WEGENWERKEN BURG. PHILIPSLAAN 
 

De wegenwerken in onze schoolomgeving zijn afgerond. Hier en daar gebeuren er nog kleine werken, 

maar de weg is reeds terug opengesteld in beide richtingen. Wij zullen dan ook de poortjes aan de 

zijkanten van ons gebouw terug openen. Gelieve het voet- en fietspad, alsook de openbare weg steeds 

vrij te houden voor het doorgaand verkeer. Ouders die graag blijven wachten kunnen aan de overkant van 

de straat (achterzijde van de Carrefour) wachten. Dit voor ieders veiligheid en om overlast te vermijden. 

Bedankt voor jullie medewerking! 
 

 

INZAMELACTIES 

CAMPUS VAN EYCK AAN DE DOP:  

Onze campus wil via het inzamelen van dopjes, de opleiding van blindengeleidehonden ondersteunen. Via 

het inzamelen van plastic schroefdoppen (o.a. flesjes van frisdrank en water), kunnen gespecialiseerde 

organisaties fondsen verwerven die besteed worden aan de opleiding van deze honden. Zakken/dozen 

met doppen kunnen binnengebracht worden op het secretariaat. 
 

SPEELGOED: 

Het OCMW van Maaseik zamelt speelgoed in voor kansarme kinderen. Op woensdag 24 oktober 2012 

zullen ze op school langskomen om eventuele bijdragen op te halen. Jullie kunnen tot woensdagochtend 

speelgoed in de overdekte speelplaats deponeren. Elke bijdrage is welkom en een teken van solidariteit. 
 

DIGITALISERING  

        Onze nieuwsbrief digitaal ontvangen? Dat kan! Stuur een mail met onderwerp “NIEUWSBRIEF DE   
        SPRONG” naar raf.vandeweerdt@g-o.be. Vermeld de naam van uw kind in de mail. 

mailto:raf.vandeweerdt@g-o.be

