Nieuwsbrief GO! De Sprong
Beste ouders,
De zomervakantie loopt stilaan ten einde… Wij hopen dan
ook dat jullie genoten hebben van een deugddoende vakantie.

KALENDER
Opendeurdag
31.08.2013 van 13u30 – 15u30

Terug naar school
02.09.2013

Infoavond
Wijk: 05.09.2013 – 18u00
Hoofdgebouw: 05.09.2013 – 19u00

Schoolteamvergadering
09.09.2013

Vergadering Schoolraad
10.09.2013 – 19u30

Tafelwedstrijd september
4de tot en met 6de leerjaar
27.09.2013

INHOUD
In deze nieuwsbrief willen we
jullie informeren over de
volgende onderwerpen:
- Start nieuwe schooljaar
- Belangrijke wijzigingen
- Schoolreglement
- Schoolsecretariaat
- Schooluren
- Infoavond
- School- en studietoelagen
- Info & Documenten
- Opendeurdag

Binnen enkele dagen start het nieuwe schooljaar, dus het wordt
hoog tijd om het schoolmateriaal boven te halen en de wekker
weer tijdig te zetten.
Het team van GO! De Sprong heet jullie van harte welkom!
2013 – 2014 belooft zonder twijfel weer een leerrijk en boeiend
schooljaar te worden. Een jaar boordevol culturele en sportieve
momenten.
Elke dag willen wij het beste van onszelf geven om jullie
kind(eren) degelijk onderwijs te bieden. Onderwijs dat niet
alleen aandacht heeft voor kennis, vaardigheden en attitudes,
maar ook oog heeft voor talent, welbevinden en betrokkenheid.
Momenteel zijn wij dan ook druk bezig met de laatste
voorbereidingen!
Een nieuw schooljaar brengt uiteraard ook een aantal
veranderingen met zich mee, voor de kinderen, voor de ouders,
maar ook voor het team. Het gebeurt dat niet iedereen hier
gelukkig mee is. Geef uzelf en uw kind(eren) bijgevolg de tijd
om hieraan te wennen!
Hebben jullie nadien toch nog vragen of minder aangename
ervaringen, aarzel dan niet om de school te contacteren.
Ik wil jullie alvast bedanken voor het vertrouwen en jullie keuze
voor GO! De Sprong! Ik ben ervan overtuigd dat ik op jullie
actieve medewerking en aangename samenwerking kan
rekenen. Ik wens iedereen een succesvol schooljaar toe!
Linde Verstappen
Directeur

Het nieuwe schooljaar start op maandag 2 september 2013.
De school is voor de leerlingen geopend vanaf 08u15.
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Wijkschool:
-

Ochtendtoezicht:
→ Aanvang om 08u15
Avondtoezicht:
→ Einde om 15u35 (op woensdag om 12u40)

Hoofdgebouw:
-

-

Ochtendtoezicht:
→ Vanaf 08u15 worden alle leerlingen opgevangen in de overdekte speelzaal van de
kleuterafdeling. Om 08u30 gaan de leerlingen onder begeleiding van de
toezichthoudende leerkracht naar de speelplaats van de lagere afdeling.
Kinderen die na 08u30 op school arriveren mogen rechtstreeks naar de
speelplaats van hun afdeling.
Tijdens de middagpauze:
→ Toezicht vanaf 13u00.
Avondtoezicht:
→ Einde om 15u35 (op woensdag tot 12u40)
Alle kinderen dienen dan ook steeds afgehaald te worden in de overdekte
speelzaal van de kleuterafdeling.
Kinderen kunnen niet meer op school opgevangen worden na 15u35.
(12u40 op woensdag). Gelieve contact op te nemen met de buitenschoolse
opvang “Robbedoes” indien uw kind(eren) niet kunnen afgehaald worden voor de
sluitingstijd van de school.

Opgelet:
- De kleuters mogen gebracht worden tot aan de overdekte speelplaats. De kinderen
van de lagere afdeling worden gebracht tot aan de poort.
- Ouders, grootouders… blijven niet wachten aan de poort, op de speelplaats of in de
overdekte speelzaal, dit bemoeilijkt immers het afscheid.
- Kinderen die ’s middags thuis gaan eten, arriveren pas om 13u00 terug op school.
- Na schooltijd is de speelplaats verboden terrein. Dit om veiligheidsredenen, maar
ook om vernieling niet in de hand te werken.
- Kinderen die buiten de voorziene opvangtijden aanwezig zijn op het schoolterrein,
zijn niet verzekerd en verblijven er dan op eigen verantwoordelijkheid.

U kunt het aangepaste schoolreglement 2013 – 2014
raadplegen op onze website: www.desprongmaaseik.be
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Secretariaat:
→ Dhr. Wannes Machiels
- ma – di – do –vr
- woe

van 08u30 – 16u00
van 08u30 – 12u30

Directie:
→ Mevr. Linde Verstappen
- ma – di – do – vr
van 08u45 – 16u00
- woe
van 08u45 – 12u30
- op afspraak ook mogelijk buiten de schooluren!
Opgelet: Bij bezoek aan de school steeds eerst het
secretariaat en/of directie verwittigen!

Wijkschool:

Kleuterafdeling hoofdgebouw:

08u45 tot 10u250
10u25 tot 10u40 (pauze)
10u40 tot 12u20
12u20 tot 13u20 (middagpauze)
13u20 tot 15u00

08u45 tot 10u25
10u25 tot 10u40 (pauze)
10u40 tot 12u20
12u20 tot 13u20 (middagpauze)
13u20 tot 14u10
14u10 tot 14u25 (pauze)
14u25 tot 15u15
Lagere afdeling hoofdgebouw:
08u45 tot 10u25
10u25 tot 10u40 (pauze)
10u40 tot 12u20
12u20 tot 13u35 (middagpauze)
13u35 tot 15u15

Opgelet: Op woensdag eindigen de lessen om 12u20!
De leerlingen dienen op tijd aanwezig te zijn in de school. Laatkomers storen de
lesactiviteiten (ook bij de kleuters). Laatkomers dienen zich overigens te melden en te
verantwoorden bij het secretariaat of de directie, die hiervan een vaststelling zal noteren in
de klasagenda. Het regelmatig te laat komen, wordt (na een verwittiging) als problematisch
beschouwd en gemeld aan het CLB.
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Het is altijd spannend om aan een nieuw hoofdstuk te beginnen. De kinderen maken al vlug
kennis met hun nieuwe leerkracht(en), maar ook voor de ouders is het belangrijk om die
nieuwe persoon in het leven van hun oogappel te ontmoeten. Bovendien zijn we ons ervan
bewust dat ouders vaak nog vragen hebben over de klaswerking, de nieuwe leerstof,
huistaken…
Om jullie een antwoord te bieden op deze vragen, organiseren we naar jaarlijkse gewoonte
een infomoment. Na een korte toelichting van de directeur in de overdekte speelzaal, worden
jullie uitgenodigd in de klas van jullie kind(eren). De leerkracht zal vervolgens specifiek
ingaan op de inhouden van het leerjaar, de klasafspraken en al jullie vragen beantwoorden.
INFOAVOND WIJKSCHOOL ’t Sprongetje – Koningin Astridlaan 91:
donderdag 5 september 2013 om 18u00 → Overdekte speelzaal van de wijkschool
INFOAVOND BASISSCHOOL De Sprong – Burg. Philipslaan 78:
donderdag 5 september 2013 om 19u00 → Overdekte speelplaats van het hoofdgebouw
In het belang van een goede start en een degelijke samenwerking rekenen we uiteraard op
uw aanwezigheid. We kijken er dan ook naar uit om u te mogen verwelkomen!

U kunt het formulier om een school– of studietoelage aan te vragen,
bekomen op het schoolsecretariaat.
Hulp nodig?
Dhr. Wannes Machiels helpt u graag verder:
→ enkel na telefonische afspraak!

In het GO! kunnen de leerlingen vanaf het 1ste leerjaar een keuze maken uit het
aanbod van de levensbeschouwelijke vakken. Indien uw kind deze keuze wenst te
veranderen, kunt u het desbetreffende voor deze wijziging op het secretariaat
bekomen. De wijziging dient uiterlijk vrijdag 6 september 2013 ondertekend aan de
school overhandigd te worden.

In geval van wijzigingen i.v.m. uw adres, telefoonnummer(s), gezinssamenstelling…
dient u deze informatie onmiddellijk te bezorgen aan het secretariaat. Enkel op deze
manier kunnen wij onze administratie correct en efficiënt uitvoeren.
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Tijdens de middagpauze kunnen de kinderen een warme maaltijd, soep, dagverse
belegde broodjes of eigen boterhammen nuttigen. De maaltijden en belegde
broodjes worden verzorgd door de keuken van “Campus Van Eyck”.
Prijzen:
* Middagmaal:
- kleuters:
- lager:
* Soep:
* Drank:
- fruitsap:
- water (1/2l)

€ 2,60
€ 3,10
€ 0,70
€ 0,60
€ 0,80

Daarnaast kunnen de kinderen ook thuis of bij grootouders gaan eten.
Hiervoor dient u wel een verklaring te ondertekenen op het secretariaat
van de school. Dit omwille van verzekeringstechnische redenen.

Het kan gebeuren dat uw kind medicatie moet nemen op school. Als school mogen
wij enkel medicatie toedienen indien het toestemmingsformulier volledig ingevuld
en ondertekend (door u en/of een arts) bezorgd is aan de klasleerkracht.
U kunt dit formulier verkrijgen op het secretariaat of downloaden via de website
van de school.

Indien uw kind afwezig is wegens ziekte, dient u het afwezigheidsbriefje in te vullen
en ondertekend terug te bezorgen aan de klasleerkracht. Dit geldt enkele voor
afwezigheden van maximaal 3 opeenvolgende kalenderdagen. Een dergelijke
verklaring kan maximaal 4x per schooljaar aangewend worden.
Bij afwezigheden van 4 of meer kalenderdagen is steeds een doktersattest vereist!
Vanaf dit schooljaar dienen ook al de afwezigheden in de week vlak voor en/of na
een vakantie met een doktersattest gewettigd te worden.

Onze leerlingen van het 1ste leerjaar krijgen wekelijks zwemlessen van 25 minuten.
Deze lessen zijn volledig gratis en vinden plaats op donderdagnamiddag!
Voor de overige leerjaren zijn er 10 betalende zwemlessen gepland van 50 minuten.
Deze worden steeds georganiseerd op maandagvoormiddag.
Planning (= onder voorbehoud)
- 09/09/2013 t.e.m. 25/11/2013 = 3C, 3T, 5R, 5L
- 02/12/2013 t.e.m. 17/02/2014 = 4A, 4W, 6C, 6CL
- 10/03/2014 t.e.m. 02/06/2014 = 2B, 2M
We plannen ook enkele lessen watergewenning voor de 3de kleuterklas.
(= na de paasvakantie)
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Naast de ophaaldienst van de wijkschool naar het hoofdgebouw en omgekeerd,
is er ook een stopplaats aan de kiosk op de wijk “Gasthuisveld”.
Voor meer informatie kunt u steeds terecht op het secretariaat.

Jaarabonnement
1ste trimester
2de trimester
3de trimester

1ste KIND
€ 152,00
€ 61,00
€ 46,00
€ 46,00

2de KIND
€ 122,00
€ 49,00
€ 37,00
€ 37,00

3de KIND
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

Prijzen: - Kleuters rijden gratis
- Leerlingen die binnen een straal van 4km wonen, dienen busgeld te betalen
- Leerlingen die buiten een straal van 4km wonen, rijden gratis,
op voorwaarde dat onze school de dichtstbijzijnde school van het GO!
onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap is.
* Voor elke betalende leerling gelden de tarieven van een Buzzy Pazz van De Lijn.
* Voor uitzonderlijke ritten kan een rittenkaart (= 10 ritten) aangevraagd worden.
Ook hier geldt het tarief van De Lijn (= € 10,00 / kaart)

Op vrijdag 30 augustus 2013 van 13u30 tot 15u30 organiseren wij voor alle ouders en
leerlingen een opendeurdag! Tijdens deze opendeurdag wordt de samenstelling van de
klassen bekend gemaakt. De klaslijsten worden uitgehangen aan de vensters van de
overdekte speelzalen.
U krijgt dan tevens de gelegenheid om kennis te maken met
de leerkracht(en) van uw kind(eren) en een bezoek te brengen
aan de klassen.

Basisschool De Sprong
Burgemeester Philipslaan 78
3680 Maaseik
bs.maaseik.centrum@g-o.be
www.campusvaneyck.be

6

