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Het Sprongetje geniet van de (hopelijk laatste) sneeuw 
 

 

Brrrr… wat was het nog koud in de tweede week van maart!  Er was zelfs nog sneeuw! Maar daar trokken de 

peuters en kleinste kleuters van de wijkschool zich niet veel van aan! 

De peuters en kleuters vertellen:  

We deden allemaal samen onze handschoenen of wanten aan, bonden onze sjaals goed vast, zetten onze 

mutsen of oorwarmers op, en we maakten met z’n allen enkele sneeuwmannen! Door dat harde werk 

kregen we het al snel een beetje warmer!   

We rolden grote sneeuwballen, om de buik en het hoofd van onze nieuwe sneeuwvriendjes te maken, we 

zochten enkele sjaals om rond hen te binden, we gebruikten flesdoppen als knopen, en we maakten van 

enkele emmers de hoeden van de sneeuwmannen.  En natuurlijk mocht er geen borstel in hun armen 

ontbreken.  Wat zagen ze er grappig uit! 

Ook onze juffen hebben goed 

meegewerkt, en gelukkig maar, want onze 

sneeuwmannen waren zo groot dat we er 

niet meer aankwamen!   

Het was wel jammer dat we de dag erna 

al afscheid moesten nemen van onze 

nieuwe vrienden, want deze waren al aan 

het smelten. Maar we hebben de 

sneeuwspulletjes al in een grote doos aan 

de kant gelegd voor volgend jaar!  Als het 

dan weer sneeuwt, komen onze 

sneeuwvriendjes zeker nog eens langs! 

Tot dan, we kijken er al naar uit! 
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Leuke momenten in de kleutertuin 

De kleuters van juf Carine hebben tijdens de eerste week na de kerstvakantie hun zelfgemaakte 
tekening voor mama en papa gepost.  Hiervoor moesten ze natuurlijk eerst alles leren over het 
posten van brieven. En met succes... de brieven zijn goed aangekomen! 

 De laatste dag voor de carnavalsvakantie mochten alle kleuters verkleed naar school komen.  Het 
was een kleurrijk spektakel vol muziek en dans.  In de namiddag gingen ze samen, verkleed in harten 
en vlinders, naar de carnavalsoptocht. Op het einde van de stoet gingen ze samen met het Heilig 
Wammes, de jeugdprins en de grote prins, carnavalsliedjes in het dialect zingen. 

  

Op dinsdag 19 februari konden alle kleuters van het hoofdgebouw genieten van een uurtje 
schaatsplezier op de schaatsbaan in Maaseik.  Daarna werden ze nog getrakteerd op een beker 
warme chocolademelk. 

  

Op woensdag 20 februari brachten de kleuters van de 3de kleuterklas een bezoek aan de 
bibliotheek.  Daar kwamen ze, eens door de teletijdmachine gestapt, in de wereld van tijd.  Eerst 
luisterden ze naar verhaaltjes over tijd, daarna werden er groepjes gevormd die elk verschillende 
opdrachten moesten uitvoeren. Leuk toch!  
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1ste en 2de naar het natuurhulpcentrum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zoals jullie in de projectkrant reeds vernamen, hebben de leerlingen van het 1ste en het 2de leerjaar zich 
helemaal verdiept in de dierenwereld en de bescherming daarvan. Om echt 100% te ervaren wat zo'n 
bescherming inhoudt brachten de dierenvrienden een bezoek aan het natuurhulpcentrum in Opglabbeek. 
Hier maakten ze kennis met heel wat arme dieren die dankzij een interventie van het natuurhulpcentrum 
toch veilig terecht  komen. Het meest indrukwekkend waren waarschijnlijk de 2 circustijgers en de 
berberapen. Maar niet alleen de dieren en hun vaak trieste verhalen maakten indruk, ook de mensen van 
het natuurhulpcentrum die dagelijks op pad gaan om dieren te redden lieten onze dierenvrienden niet 
koud. Na dit bezoek is ons hart en onze inzet voor dieren alleen maar groter geworden. 
 

 

Zumba, zumba, zumbaaa 
 
In het kader van ons gezondheidsbeleid vinden de juffen van de Sprong 

het heel belangrijk dat de kinderen voldoende bewegen. In de loop van 

het  2de trimester konden de kinderen dan ook uit de bol gaan tijdens een 

zumba-les. Dit dankzij de bereidwillige medewerking van een mama die de 

kinderen enthousiast deed dansen 

op allerlei moderne songs.  

 

 Voelen jullie de danskriebels ook al? Dansen maar..... 
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Een reis door de tijd... 
 
Tijdens de jeugdboekenweek van 2 tot en met 17 maart maakten de leerlingen van het derde leerjaar 
een ware reis door de tijd in de bib van Maaseik. 
 
Via de teletijdmachine kwamen ze terecht bij de dino’s , de vikingen , de ridders , de romeinen, de 
farao’s,... Ze zochten in groepjes informatie op, deden doe-opdrachten, losten puzzels op,... Kortom een 
leuke dag waarin ze in de geschiedenis werden ondergedompeld. 
 

   
 
Het vierde leerjaar vertelt... 
 

1 tegen allen.... 
 
De afgelopen twee weken hebben we hard 
gewerkt! We deden namelijk mee aan een 
wedstrijd van de bib: één tegen allen! 
 
We moesten antwoorden zoeken op 60 vragen. 
We mochten ze zoeken via de computer, maar we 
moesten ook van alles zelf ontwerpen, zoals : een 
boek, een boekenrap maken en zingen, lekkere 
wafels maken uit een kookboek,  een voelkaft 
ontwerpen, een boekenspel spelen en nog véél 
meer! 
 
Er werden groepjes gemaakt om alle vragen 
makkelijk te verdelen.  Alles werd zo vlotjes 
opgelost en/of uitgevoerd. Het was heel leuk om 
te doen! 
 
Enkele creatievelingen maakten een megagroot 
boek met alle antwoorden netjes gebundeld. 
Hopelijk winnen we er iets mee en zo niet, dan 
hebben we er ons toch goed mee geamuseerd! 
 

Bibian Post, 4A 

De bib tegen de 4de klassers 

Het vierde leerjaar heeft deelgenomen aan de 

uitdaging van de bib: één tegen allen. 

De leerlingen kregen de taak om 60 opdrachten te 

vervullen. Het waren heel uiteenlopende 

opdrachten, van titels opzoeken, knutselen, 

tekenen, koken tot het maken van een rap-liedje. 

Een maand de tijd kregen de leerlingen om al deze 

opdrachten tot een goed einde te brengen. 

De groepjes kozen zelf welke opdrachten ze het 

liefste wilde uitvoeren. 

Ze hebben hier met veel plezier aan gewerkt en de 

resultaten mogen gezien worden. Nu maar hopen 

dat we een prijs winnen! 

Jill en Stang, 4W 

 

 



 

lees dit nummer online | www.campusvaneyck.be 29.03.2012            5 

 

NEWS 
De Sprong Maaseik 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
Bezoek van meneer Borkelmans en de VRT 
 

Op maandag 18 februari kwam Martin Borkelmans vertellen over WO II in het vijfde leerjaar. Om negen uur 

kwam hij binnen met de cameraploeg van “Iedereen Beroemd” .  

Kindra vertelt... 

We waren allemaal een beetje 

nerveus. We mochten met ons 

allen de spullen helpen uitladen 

waardoor al vlug het ijs brak. 

Martin vertelde unieke verhalen 

over de oorlogstijd. Hij vertelde 

over de school, waar ze werden 

gestraft door op hun knieën in de 

klompen te moeten gaan zitten 

met hun armen omhoog. Hij 

vertelde ook verhalen over hoe 

ze gingen schuilen in een kelder 

van een villa niet ver van het 

ziekenhuis van Maaseik. Hij had 

heel veel dingen bij, zoals een 

krultang en een soort mand 

waarmee ze het kaf van het 

koren konden scheiden. We 

hebben het allemaal mogen 

uitproberen. Het was een leuke dag. We hebben veel bijgeleerd over Maaseik tijdens WOII.  

Veel fijner dan de geschiedenisboeken. Bedankt Martin! 

Kindra Claessens, 5L  
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Proficiat aan... 
 
 

Op woensdag 27 maart nam het 6de leerjaar 
deel aan het netbaltornooi. Ze hebben goed 
gezweet en de jongens nog het meest. 
Want,... ze kwamen met een trofee terug 
naar school! 
 
Een dikke proficiat aan: Daan, Nikola, 
Oussama, Arnaud, Jesse en hun coach Yordi!  

 
 
 
 
 

 
Het eerste bib -  bezoek 
 
In september hebben de leerlingen van het eerste leerjaar kennis gemaakt met mol en beer. Ze werden al 
snel de beste vriendjes. Mol en beer leerden de kinderen lezen. Hun taak is echter volbracht en daarom 
genieten zij nu  van een welverdiende paasvakantie. Ondertussen stond er afgelopen week voor  de 
leerlingen een eerste uitleen- bezoek aan de bib op het programma. Spannend.... 
 
Met de klas naar de bib is toch wel een grote belevenis. Ze 
mochten op zoek gaan naar hun eerste lees- en weetboekje en 
deze ook uitlenen. Wat waren ze trots op hun boeken! In de 
klas wilden ze ook onmiddellijk aan het lezen gaan en hun 
boekje verslinden.  

 
Echte boekenwurmpjes in wording? Wie 
zal het zeggen... Ze kijken alvast uit naar 
het volgende bib - bezoek.  
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De volgende GO! News 

verschijnt op 

28.06.2013 

Veel leesplezier! 


