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KALENDER: 
 

Sinterklaas op bezoek 

04.12.2012 
 

Pedagogische studiedag 

Leerlingvrije dag 

07.12.2012 
 

Openklasdag wijkschool 

12.12.2012 
 

Kerstmarkt GO! De Sprong 

14.12.2012 – vanaf 16u 
 

Rapport 1 – Lager onderwijs 

20.12.2012 
 

Oudercontact – Kleuter & Lager 

20.12.2012 
 

Wintervakantie 2012 

24.12.2012 – 06.01.2013 
 

 

 
 

ONZE LEERKRACHTEN  

terug op de schoolbanken 
 

Meester Raf 

06.12.2012 

Studiedag bewegingsbeleid 
 

Meester Raf 

12.12.2012 

Lezing: Onderwijs van morgen 
 

Meester Raf, juf Jessica 

13.12.2012 

Verbreden van rapporten 
 

Juf Jessica 

14.12.2012 

Klare taal! – Taalbeleid (sessie 3) 
 

 

  

 

 

 

 

 WOORD VOORAF 

Het jaareinde nadert met rasse schreden, traditioneel het moment 

van de feesten, gezellige drukte, sneeuwpret en vakantie! Ook bij 

ons zullen jullie de komende weken voor dit alles terecht kunnen. 

 

In deze nieuwsbrief brengen we jullie op de hoogte van alle 

informatie die hierbij van belang is. Zo informeren we jullie over: 

- Bezoek van de Sint 

- Pedagogische studiedag 

- Kerstmarkt GO! De Sprong 

- Kalender 2013 

- Parkeerperikelen Campus Van Eyck 

- Oudercontact 
  

BEZOEK VAN DE SINT 
 

Op dinsdag 4 december 2012 zal Sinterklaas, vergezeld van zijn 

pieten, de kinderen van GO! De Sprong een bezoekje brengen. 

Volgens de laatste berichten van Communicatie-Piet, zullen ze rond 

9 uur op de wijkschool arriveren. Nadat de kleutertjes hun pakjes en 

snoepgoed in ontvangst hebben genomen, trekken ze naar het 

hoofdgebouw, waar rond 10u de kinderen van de 2de kleuterklas 

t.e.m. het 2de leerjaar hen zullen opwachten. Of Sinterklaas nog 

voldoende tijd heeft in zijn drukke planning om ook de andere 

klassen te bezoeken, is nog niet geweten. Al heeft hij alvast beloofd 

voor iedere leerling een zakje snoepgoed mee te brengen… 

 
 

PEDAGOGISCHE STUDIEDAG 
 

Vrijdag 7 december 2012 krijgen de leerlingen een dagje vrij! Zo 

genieten ze van een XL-weekend om met hun sinterklaascadeautjes 

te spelen. De leerkrachten mogen wel naar school komen, want zij 

leren alles over de vernieuwende en interactieve onderwijs-

didactiek “verhalend ontwerpen”. Wat dat dan wel mag zijn, zullen 

jullie ontdekken tijdens de projectweek (4 maart 2013 – 8 maart 

2013) binnen het thema “Educatie rond Duurzame Ontwikkeling”. 
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KERSTMARKT GO! DE SPRONG 

14 december 2012 – vanaf 16u 
 

Na enkele jaren van afwezigheid, is de kerstmarkt van GO! De Sprong weer helemaal terug! Toch hebben 

we aan de formule gesleuteld. De kernwoorden zijn “gezelligheid” en “lekker smullen”.  
 

Wat mogen jullie dan verwachten? Heerlijke, verse wafels, hotdog, tomatensoep met balletjes, warme 

choco, jenever, glühwein, … Natuurlijk verkopen we ook enkele leuke kerstspulletjes en kunnen de 

kinderen zich amuseren op de speeltoestellen, de knutselworkshop of ons kerstfilmprogramma. Het 

evenement vindt deze keer plaats op de speelplaats van onze kleuterschool (Burg. Philipslaan). Breng 

vrienden, familie en kennissen mee, want hoe meer zielen, hoe groter de gezelligheid! 
 

OPGELET: Om 18u30 zullen wij ook een onthulling doen. Hierover heb je misschien links en rechts reeds 

enkele ‘vraagtekens’ zien verschijnen op een poster of bij het bezoek aan onze smuldag. Maar op 14 

december 2012 willen we jullie hier graag alles over vertellen.  
 

 

KALENDER 2013 
 

Enkele weken geleden kregen we bezoek van een fotograaf. Iedere klas heeft mogen poseren en de 

resultaten zijn gewoonweg prachtig! Natuurlijk willen we dit ook met jullie delen. Daarom zijn we 

momenteel een kalender aan het produceren, die vanaf half december te koop zal worden aangeboden.  
  

 

PARKEERPERIKELEN CAMPUS VAN EYCK 
 

Onze campus beschikt over een parking, die bedoeld is voor het personeel van de 5 scholen. De laatste 

weken merken we echter op dat ouders meer en meer gebruik maken van de parking om hun kinderen af 

te zetten op school. We willen benadrukken dat dit niet de bedoeling kan/mag zijn! Daarom een warme 

oproep om de parkeerplaatsen langs de Burg. Philipslaan te benutten of de parking van cultuurcentrum 

Achterolmen (ook al staat de slagboom op onze personeelsparking open). 
 

Na het afronden van de verkeerswerken hebben vele ouders ook de weg naar het Albert Claessensweg 

gevonden (straatje naast de school). We merken hier veel verkeer op, vaak tegen hoge snelheden, wat 

een gevaar voor onze leerlingen betekent. Het straatje is een doorgang voor de schoolbus, leveranciers 

van de school en Carrefour en parkeergelegenheid voor het personeel van de supermarkt. We willen dan 

ook vragen deze wetgeving te respecteren. In het belang van de veiligheid van onze leerlingen hebben we 

ook aan de politiediensten gevraagd hier toezicht op te houden.  
 

 

OUDERCONTACT  
 

Op donderdag 20 december 2012 nodigen alle leerkrachten jullie uit in hun klas voor het 
oudercontact. In de loop van volgende week zullen jullie een inschrijvingsstrookje ontvangen. 
Gelieve dit zo spoedig mogelijk terug te bezorgen aan de klasleerkracht. Graag tot dan!  


