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Projectweek 2013 – EDO  
 

 

Het wordt ondertussen een traditie, de jaarlijkse projectweek van GO! De Sprong. Ieder jaar gaan we voor net iets 

anders, net iets vernieuwender en net iets uitdagender. Dit jaar kregen de leerkrachten een dubbele taak 

voorgeschoteld om tijdens deze ervaringsweek met onze leerlingen aan de slag te gaan. 

 

Uitdaging 1: Werk rond een duurzaam thema… 

Binnen “Educatie voor Duurzame Ontwikkeling” staat het opvoeden van bewuste 

burgers voorop. Duurzaam betekent in dit opzicht “aandacht voor de aarde, vandaag 

en morgen, door ecologischer te denken en leven”. 

De hele dag door maken we keuzes, keuzes die een invloed hebben op ons leven. 

Soms kunnen we met een kleine ingreep een grote verandering brengen. Denk maar 

aan het eten van seizoensgroenten (besparen op de kweek in serres of het vervoer 

vanuit verre landen) of het carpoolen om de auto’s op onze straat te verminderen. 

 
Uitdaging 2: Pas de vernieuwende didactiek “verhalend ontwerpen “ toe… 

Er bestaan vele manieren om les te geven, net zoals er vele kinderen bestaan die elk hun eigen manier van leren 

hebben. Het is dan ook belangrijk hier aandacht voor te hebben en regelmatig op zoek te gaan naar een 

vernieuwende aanpak, zodat we zoveel mogelijk kinderen kunnen boeien. Binnen verhalend ontwerpen worden 

de leerlingen uitgedaagd via een brief, mail, persoonlijke oproep, …. Op deze manier stappen ze 

in een verhaal dat de hele week verderloopt. Tussentijds zal de uitdager ook terug contact 

opnemen met een extra uitdaging.  

 

Tot slot wil het team van GO! De Sprong deze projectweek opdragen aan onze directeur 

Tonny Godderie, die ons onlangs plots verlaten heeft. Hoewel de school een moeilijke 

periode doorgaat, willen we zeker de ingeslagen weg verderzetten. Zo brengen we iedere 

dag opnieuw kwaliteitsvol onderwijs en gaan we geen enkele uitdaging uit de weg.  

 
Veel leesplezier, 

Team GO! De Sprong  
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 KLEUTERS  Doe de Gloob 

 3C * 3T  Allemaal afval! 
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De eerste graad in de bres voor bedreigde dieren 
 

Afgelopen week hebben de leerlingen van het eerste en het tweede leerjaar gewerkt rond het project EDO, 

educatieve duurzame ontwikkeling. Ze gingen samen met Annebie  de bij op wereldreis. Onderweg kwamen ze de 

tijger, de lederschildpad en de panda tegen.  De bonobo was het laatste dier dat ze ontmoetten. Die vertelde de 

kinderen het volgende:  

Ze noemen ons bonobo 

wij wonen in een woud in Congo. 

We zijn hier apetrots, we zijn hier blij   

daarom krijg jij een kus van mij! 

Maar de mens, daar hebben we twijfels bij. 

Hij komt hier in de wildernis 

en denkt dat die van hem is! 

Een dromedaris kan die dromen? 

Gezonde lucht komt van de bomen. 

Zonder bloemetjes geen bijtjes 

zonder vogeltjes geen eitjes. 

De jungle en de jaguar 

zijn vrienden van mekaar. 

Maar dat leven hier en daar 

is stilaan in gevaar. 

De apen in de wildernis   

de bijtjes en de ooievaar 

de mensen en de hagedis 

die zijn verbonden met elkaar.  

Dus mens, wees slim en geen barbaar, 

We zijn verbonden met elkaar. 

Na een hele week hard werken hebben de kinderen een aantal werkstukjes klaar die tijdens het toonmoment 

verkocht werden. Het ingezamelde geld (meer dan 100 euro) gaat integraal naar het Wereld Natuur Fonds. Graag 

willen de kinderen en leerkrachten alle aanwezigen op deze manier bedanken voor hun steun aan het WNF en de 

massale aanwezigheid op het toonmoment. 

               

Mobiele reporters in actie… 
 

De leerlingen van het 4de leerjaar stelden onlangs vast dat er iemand in 
hun klas is geweest... Ze zagen vreemde vingerafdrukken overal... 
Meteen rezen er enkele vragen op: “Van wie zijn ze? Hoe komen ze 
daar? Waarom staan ze daar? Wie was er onuitgenodigd in onze klas?”  
De mysterieuze gast was ook iets vergeten, zijn tas! Misschien zit het 
antwoord op hun vragen hier wel in!?  
 
Na een eerste onderzoek, bleek dat de hulp van de klas werd ingeroepen om de aarde te redden. De opwarming 
van de aarde , CO2-uitstoot , Kyoto, overstromingen, ontbossing, grote droogte, … Allemaal begrippen die vulling 
kregen tijdens deze projectweek! Individueel en in groep zijn de leerlingen op zoek gegaan naar oplossingen… 
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Omdat ik van je… HOUT 
 

 

De leerlingen van juf Lidy, juf An en juf Riet hebben hun 

projectweek rond het thema “HOUT” tot een goed einde 

gebracht. Zo gingen ze op zoek naar filmpjes via het internet en 

werd een houtzagerij bezocht. Nu begrijpen ze heel goed waar 

hout vandaan komt en hoe het wordt bewerkt en verwerkt.  

Naast het opzoekwerk, werden er ook een heleboel leuke en 

creatieve activiteiten gedaan. De leerlingen moesten de handen 

uit de mouwen steken: ze maakten zelf papier en ontwikkelden 

een houten doolhof waarbij er lustig werd geklopt met hamers en 

spijkers. Onder de deskundige leiding van de collega’s van het 

Technisch Atheneum hebben ze overigens ook een houten 

pennenhouder gemaakt. 

De week werd afgesloten met een sportieve wandeling in het bos, 

gecombineerd met een lekkere picknick. De leerlingen hebben 

dus niet enkel de functionele functie van de bomen onder de loep 

kunnen nemen, maar ook de recreatieve functie werd niet 

vergeten. Door het grote enthousiasme van de leerlingen om alle 

opdrachten goed uit te voeren, is deze projectweek zeer 

succesvol geweest! 

 

Doe de Gloob! 

 

Tijdens de projectweek kregen de kleuters van zowel de wijkschool als  

het hoofdgebouw bezoek van Gloob.  

Gloob houdt heel erg van bomen en wil de kleuters hierover alles leren. 

Wie leeft er in de bomen en in de takken? Hoe zien bomen eruit en... 

waarom worden ze omgehakt? 

Gloop vertelde hen dat bomen grotendeels uit hout bestaan en dat 

mensen hout gebruiken voor heel veel dingen. Zo zijn ze in de kleuterklas een hele week aan de slag gegaan met 

hout. Ze maakten figuren met takjes, deden ze enkele leuke proefjes met hout, hebben de kleutertjes zich 

verlekkerd aan zoethout en experimenteerden ze er op los in de ‘houthoek’.  

Maar Gloob heeft vele vrienden over de hele wereld. Zo vertelde hij de kinderen ook verhalen over zijn vriendje 

uit Ecuador die in het mangrovewoud woont. Uit alle wijze wereldverhalen van hun nieuwe vriend, hebben de 

kleuters alvast geleerd dat "een boom" veel meer is dan zomaar "een boom"… 
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Allemaal afval  

De leerlingen van het derde leerjaar behandelden tijdens de projectweek rond EDO het thema “afval”. Iedereen 

weet dat afval een groot probleem vormt voor onze samenleving. Tijdens deze week werden de kinderen zich 

bewust van het feit dat wat ze nu doen gevolgen heeft voor later en dat wat zij hier doen gevolgen heeft voor 

anderen op onze aardbol. Samen met de Boeboeks leerden ze alles over afval sorteren, verwerken, recycleren 

enz… Samen probeerden ze ook het afvalprobleem binnen de school aan te pakken en dat begint natuurlijk bij 

zichzelf! Benieuwd of de school er binnenkort helemaal spik en span zal bijliggen met de hulp van de 

derdeklassers!? 

     

  

 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 

    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! 
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