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Het nieuwe “jasje” van GO! De Sprong 
 

 

De laatste weken doken er links en rechts enkele vraagtekens op bij GO! De 

Sprong, maar niemand wist wat de reden mocht zijn. Dat het mysterie werkte, mag 

duidelijk zijn. Zo werd er op Facebook zelfs gediscussieerd over het geheim van het 

leesteken. Op de eetavond werd er ook al over gebabbeld en hier en daar hoorde 

je op de speelplaats ook wel eens een ballonnetje opgaan. Ideeën die onder ouders 

en leerlingen de revue zijn gepasseerd: een nieuwe directeur, een nieuwe school, 

vuurwerk op de kerstmarkt, bezoek van een BV, …  

Op de kerstmarkt werd het geheim onthuld: “GO! De Sprong gaat voor een facelift, 

met een nieuw logo en een duidelijke profilering.” 

“De wereld aan je voeten”, dat is wat wij voor iedere leerling willen waarmaken. 

Kinderen groeien op in een maatschappij die zo veranderlijk en divers is, zodat we bewuste keuzes moeten maken 

voor de toekomst. We maken kinderen klaar voor de wereld van morgen, het leven in 2020 of zelfs 2099. 

Hoogstwaarschijnlijk zal een kleuter uit onze school een job beoefenen, die vandaag nog niet bestaat. 

Een glazen bol hebben wij niet, maar we houden alvast rekening met de veranderingen en vernieuwingen om ons 

heen. “De wereld aan je voeten” is niet zomaar een slagzin, maar het resultaat van talrijke vernieuwingen waar 

we de afgelopen jaren hard aan gewerkt hebben en waar we ook de komende jaren aan zullen verder werken.  De 

slogan staat symbool voor het creëren van een breed toekomstperspectief voor onze leerlingen met ruimte voor 

ieders talenten. We willen kinderen de wereld laten ontdekken door deze in de klas te halen, maar nog liever 

door zelf de wijde wereld in te trekken. We profileren ons dan ook als een actieve school, waarbij gastsprekers en 

samenwerkingsverbanden met externe partners regelmatig hun ingang vinden. We trekken vaak de deur uit, 

soms voor meerdere dagen. Zo zijn er onze stadsklassen, de zeeklassen en de plattelandsklassen. Jaarlijks werken 

we rond kindvriendelijke en actuele themaweken, alsook vakoverschrijdende projectweken. We zetten ons in 

voor diverse goede doelen en houden van actieve lessen. Vijf keer per jaar verzamelen we onze leukste 

activiteiten in deze schoolkrant.  
 

Onze school laat leerlingen opgroeien tot wereldburgers met een 

open geest. Ze zijn sociaal, positief-kritisch en staan sterk in het leven. 

Ze zijn mondig en gaan ervoor! Net als “Vippie” de mascotte van het 

GO!. Hij staat centraal in ons logo en waagt de “sprong”, waardoor de 

wereld letterlijk aan zijn voeten ligt. Wij dagen dan ook iedereen uit 

om samen met ons de sprong te wagen naar een mooie toekomst! 
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Rappen voor de Sint 
 

Alle brave kinderen hebben waarschijnlijk aan hun prachtige cadeaus en al dat lekkers gemerkt dat de Sint 
weer in het land is geweest.  
 

 
 

Niet alleen bij de mensen thuis, maar ook op school is Sinterklaas vaste klant om zijn verjaardag te vieren. Na 
dagen en nachten vol verwachting was het op dinsdag 4 december 2012 eindelijk zover. De goede man werd 
door de kleuters en de leerlingen van de eerste graad buiten opgewacht. Tot hun verbazing kwam Sinterklaas 
niet aan op zijn paard, maar in een cabrio!! Omringd door enthousiaste kinderen werden de Sint en zijn 
Pieten naar binnen geleid. Hier begon het feest pas echt. Na wat mooie woorden van de jarige, volgden een 
aantal schitterende optredens. De leerlingen van het 2de leerjaar verrasten de Sint met hun stoere 
zelfgemaakte sint-petten, zonnebrillen en hun keicoole sinterklaasrap. Sinterklaas ontdekte dat de leerlingen 
van het 2de niet alleen megagoed kunnen rappen, want er werd ook een klein toneelstukje opgevoerd. Al dat 
braafs en moois werd natuurlijk ook beloond. Zo kregen ze allemaal van Sinterklaas en zijn helpende handen 
een heerlijke zak snoep. Dat was nog niet alles, in de klas werden de kinderen nog eens verrast met een 
prachtig klascadeau! Voor 2M waren dat een reken- en een taalspelletje en een fantastische nieuwe 
radio/CD-speler! We kunnen niet wachten tot volgend jaar!  Dank u Sinterklaasje!! 
 

               

Dubbel feest voor de kleuters 
 

Op woensdag 19 december 2012 werden alle kleuters op een lekkere wafel 
en een warme choco getrakteerd door Devlin voor zijn 5de verjaardag. De 
mama van Devlin liet de wafels op school bakken, waardoor onze school op 
de koop toe werd gesponsord.  Ook het wijkschooltje werd niet vergeten. 
Op donderdag 20 december 2012 was het opnieuw feest, want de oma van 
Noor kwam voor alle kleuters heerlijk verse pannenkoeken bakken, zodat 
hun kerstfeestje een onvergetelijk succes werd! De kleuters en juffen willen 
dan ook iedereen bedanken voor hun enthousiasme en onvoorwaardelijke 
inzet voor onze school. 

 

 
               

12.12.12 
 

 

Een speciale datum verdient speciale aandacht in de klas van juf 

Annemie, en gelijk hebben ze daar in 4A! Het zal nog 89 jaar duren 

totdat er nog eens zo een speciale datum op de kalender verschijnt: 

01.01.01. 
 

De leerlingen maakten een 

echte tijdscapsule, waarin ze niet alleen een brief aan de kinderen van 

de toekomst schreven, maar ze maakten ook een lapbook waarin ze 

zichzelf en hun leefwereld anno 2012 voorstelden aan de vierde klas 

van 2101! 
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Ontdek Europa met klas 5L 

 

Woensdag 5 december 2012 werd de klas van juf Lidy in de bibliotheek 

van Maaseik verwacht om het ‘Europaspel’ te spelen. Met dit spel 

willen de medewerkers van de bieb de kinderen uit het vijfde leerjaar 

op een speelse manier laten kennismaken met de Europese Unie. De 

leerlingen kregen een aantal uitdagende opdrachten voorgeschoteld 

waarbij ze de antwoorden konden opzoeken in een boekenkoffer. De 

verzamelde oplossingen moesten ze in een kruiswoordraadsel invullen 

om het wedstrijd-codewoord te ontcijferen. Er werd ijverig gelezen en 

gezocht. Het woord, wat nog niet verklapt mag worden, werd snel 

gefaxt naar ‘Europe Direct’ van de provincie Limburg. Of het 5de 

leerjaar bij de winnaars is? Wel, dat weten ze pas op het einde van het 

schooljaar. Maar de leergierige Europeanen van De Sprong zijn wel op 

een hele toffe manier weer heel veel dingen te weten gekomen! 

 

Drukke tijden… 

 

In het derde leerjaar hebben de leerlingen de afgelopen weken niet 

stilgezeten. Zo hebben ze genoten van de kinderfilm “Patatje Oorlog” in 

cultuurcentrum Achterolmen. De film ging over de 9-jarige fantasierijke 

Kiek. Ze houdt van skaten, dieren en ze is gek op haar vader…. Maar die 

moet een tijdje weg om als dokter te werken in een oorlogsgebied. Om de 

kans kleiner te maken dat hem iets overkomt, wringt ze zich in de 

vreemdste bochten!  

Naast film genoten ze ook van een portie dans en muziek! De kinderen 3T 

en 3C dansten de ”pepernotensamba” en ze schreeuwden de “Zwarte 

Pietenstlyle” van partypiet Pablo uit volle borst mee! Als beloning 

brachten de Sint en de pieten een bezoekje aan de klassen en deelden 

snoep- en speelgoed uit! 

Afgelopen week gingen de kinderen op zoek naar het bouwjaar van enkele 

gebouwen en monumenten in het historisch stadscentrum van Maaseik. 

Zo ontdekten ze dat de oudste private apotheek van België zich bevindt op 

de Markt! Die werd daar rond 1690 gebouwd! Het huidige schoolgebouw 

van GO! De Sprong werd opgericht in 1981. Ze leerden in welke eeuw dat 

was en situeerden de jaartallen tot +- 100 jaar geleden op de tijdsband. 

Tot slot behaalden veel kinderen deze maand hun tafeldiploma. Een dikke 

proficiat hiervoor! De andere leerlingen wagen hun kans opnieuw na een 

welverdiende winterbreak! 
 
 

PRETTIGE FEESTDAGEN! 

BESTE WENSEN VOOR 2013! 
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Junior Masterchef MSK 
 

Afgelopen donderdag werd er flink gekookt in de keukens van 

het TA – Campus Van Eyck door de masterchefs van klas 6C. De 

leerlingen kookten een gerecht uit een land naar keuze. Zo 

passeerden er een lekkere Italiaanse pizza en Rabonse fufu. 

Maar ook appelstrudel en American cookies passeerden de 

revue!  De juniors toonden hun passie voor koken en stonden te 

trappelen om alle topgerechten te proeven. En lekker dat het 

was! De mini chefs–in–spe zorgden voor een smakelijke dag.   

Maar wat vonden ze er nu zelf van?  

Hoi , ik ben Maurice. Ik heb een Duits gerecht gemaakt, zuurkool met braadworst. Ik heb heel veel moeite gedaan 

om mijn gerecht te doen slagen en het was een succes. Juf Carine, juf Imèlda, meester Raf, juf Jessica, Amelia,… 

likten hun duimen en vingers af. Ik vond trouwens alle gerechten heel lekker. Gelukkig kreeg ik bij probleempjes 

hulp van masterchef Febe. Het was een superleuke voormiddag. 
 

Die eerste nieuwjaarsbrief en meer… 
 

Op dinsdag 4 december 2012 kregen de kleuters en de kinderen van het 1ste en 2de leerjaar van GO! De 

Sprong hoog bezoek… SINTERKLAAS met zijn kameraden DANS- en SPECULOOSPIET!  

Alle kinderen hebben de Sint en zijn pieten weten te entertainen met hun fantastisch zangtalent, creatieve 

danspasjes  en zelfs een keicoole rap! And last but not least… Alle kids zijn beloond met een hele grote zak 

vol met lekkers, een leuke frisbee en de enige echte GO!-knuffel ‘VIPPIE!’. (Bekijk zeker eens de 

facebookpagina van het eerste leerjaar voor meer fotomateriaal) 
 

 
 

Na de leuke speelgoed- en snoepjestijd stapten de kinderen van juf Linda en juf Elke terug in de 

werkelijkheid… Eerst en vooral ontwierpen zij een ‘kunstige’ kerstboom om tenslotte hun ALLEREERSTE 

NIEUWJAARSBRIEF helemaal zelf te schrijven! Dit heeft bloed, zweet en tranen gekost maar de juffen zijn 

apetrots op de resultaten! De papa’s en mama’s, opa’s en oma’s, peters en meters,… zullen nog even in 

spanning moeten zitten wachten, want deze prachtige zelfgemaakte nieuwjaarsbrieven kunnen zij pas 

bewonderen op 1 januari 2013! 
 

Juf Linda en juf Elke wensen u en uw familie dan ook prettige feestdagen! En na de vakantie een blij en 

uitgerust weerzien. 
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Verkopen voor het goede doel 
 

Na een bezoek aan de bibliotheek wilden juf Lidy 

met haar leerlingen via de markt terug naar school 

gaan. Eigenlijk een beetje met opzet, want ze 

hadden maar al te graag de Sint tegen het lijf 

gelopen op de jaarlijkse ‘sinterklaasmarkt’. De goede 

man zagen ze niet, maar wel verschillende mama’s van de school 

die een kraampje uitbaatten met warme chocomelk, glühwein, lekkere wafels en 

heel veel mooie spulletjes voor groot en klein. Hun vraag of de kinderen van 5L 

misschien eventjes konden helpen met de verkoop, was niet voor ‘dovemans 

oren’! Verkopen op de markt is toch wel iets interessanter dan wiskunde of Frans 

en bovendien is verkopen ook een beetje wiskunde en heel veel taal! In een mum 

van tijd was de ‘kas’ serieus aangevuld. En de kinderen? Wel, die kregen een 

heerlijke warme chocomelk en hadden een hele leuke voormiddag gehad!   

 

Interscholen-trefbaltornooi van de vierdejaars 
 

Net voor een welverdiende wintervakantie, trokken klas 4A en 

4W naar de sporthal van Maaseik om nog even alles te geven 

tijdens een tornooitje trefbal. Er werden heel wat spannende 

wedstrijden gespeeld, want de concurrentie was sterk! De 

leerlingen namen het op tegen de vierdeklassers van de andere 

scholen uit Maaseik. Uiteindelijk kwam 4W tot 3 en 4A zelfs tot 

7 overwinningen. Hiermee kroonde 4A zich tot grote winnaar 

van het tornooi. Een hele dikke proficiat aan alle sportieve 

spelers!  
 

 

Wijkschool De Sprong houdt een gezellig kerstfeest 
 

De peuters en kleinste kleuters van de wijkschool, hebben de aanloop 

naar de vakantie genomen met een heus Kerstfeest! Op 

donderdagnamiddag werden zij getrakteerd op vers gebakken wafels, 

pannenkoeken met chocopasta en lekkere chocomelk! 

De juffen staken de kaarsjes aan en zorgden voor een bijpassend 

muziekje, waardoor het extra gezellig werd in de eetzaal! Alle kinderen 

en juffen wensen alle lezers gezellige feesten en een liefdevol 2013 toe! 
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Bednet voor Karim 
 

Sinds enkele weken is Bednet geïnstalleerd en in gebruik genomen in De 

Sprong. Dankzij Bednet en hun materialen kan Karim na lange tijd weer 

samen met zijn vrienden de lessen volgen. 
  

Karim werd vorige lente het slachtoffer van een verkeersongeluk en heeft 

lange tijd in het ziekenhuis gelegen. Daardoor is hij 7 maanden lang niet 

meer op school geweest en kreeg hij privéles in het ziekenhuis. De 

medewerkers van Bednet plaatsten een computer met camera en 

printer/scanner in de klas van juf Jessie en juf Riet. Hierdoor is Karim 

meerdere keren per week vanuit de woonkamer live verbonden met de 

leerlingen in de klas. De pc is achteraan in het lokaal opgesteld zodat Karim 

alles in de klas en op het bord kan meevolgen. Net zoals de andere 

leerlingen kan hij alles horen en zien, maar kan hij ook zijn 'vinger 

opsteken' en deelnemen aan de gesprekken. De computer geeft dan een 

signaal en door de micro kan Karim iets vragen of zeggen wat hij wil. De 

juf of de klas kan reageren via de microfoon in de klas. Op deze manier 

wordt er gecommuniceerd met Karim alsof hij in hoogst eigen persoon aanwezig 

is in de klas. 
 

Naast de Bednet-lessen komt Karim ook 2x per week een halve dag naar school. Om dit mogelijk te maken 

verhuist de klas naar een lokaal van het TA op de gelijkvloers, maar dat vinden de klasgenoten geen enkel 

probleem. Ze zijn heel erg blij dat ze Karim regelmatig weer mogen verwelkomen in de klas. 

Om ervoor te zorgen dat hij toch niets moet missen, gaan juf Jessie en juf Jessica ieder 2u per week nog les 

geven aan huis. De combinatie van Bednetles, les in de klas en les aan huis lukt prima, zowel voor de klas als 

voor Karim. 
 

Pietenstijl @ Wijkschool 
 

         
 

 

    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 

29.03.2013 

Veel leesplezier! 


