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INHOUD 
 
In deze nieuwsbrief willen we 
jullie informeren over de 
volgende onderwerpen: 

- Nieuwe busregeling 
- Drankflesjes 
- Turnkleding 
- Fluohesjes 
- Verloren voorwerpen 
- Problemen terugbetalingen 
- Tutti Frutti (fruitproject) 

 

 

Vanaf maandag 7 oktober a.s. mogen alleen nog de leerlingen 
meerijden met de bus, die zich hebben ingeschreven om 
gebruik te maken van het leerlingenvervoer.  
Deze leerlingen hebben hiervoor een inschrijvingsformulier 
ontvangen.  
 
Uiteraard kunt u in de loop van het schooljaar uw kind nog 
steeds inschrijven voor het busvervoer. Op het secretariaat kunt 
u het inschrijvingsformulier bekomen. Leerlingen die niet zijn 
ingeschreven, mogen vanaf maandag 7 oktober a.s., niet meer 
op de bus. 
 
Ouders mogen niet meerijden met de bus.  
Enkel leerlingen mogen gebruik maken van de bus.  
Dit omwille van verzekeringsaangelegenheden. 
 

 

 

We stellen vast dat de drankbrikjes niet mee genomen worden 
naar huis. Daarnaast merken we ook dat er heel wat brikjes 
achter blijven op de speelplaats. In het kader van ons 
milieubeleid hebben we dan ook in team besloten om de 
drankbrikjes niet meer toe te laten op school.  
Enkel hersluitbare flesjes zijn toegestaan. Dat er alleen 
gezonde drankjes (melk, water, fruitsap) mogen meegegeven 
worden, blijft onveranderd. 
 

 

 
Er zijn nog steeds heel wat leerlingen die nog niet beschikken 
over de juiste turnkleding. 
Voor de turnles gelden volgende afspraken: 
- aangepaste schoenen (met witte zool)  
- zwarte turnbroek 
 
Opmerking: 
Vergeet niet om de kleding te voorzien van de naam van uw 
kind. 
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Het is verplicht voor alle leerlingen om een fluohesje te dragen bij het verplaatsen van en 
naar school en dus ook bij uitstappen. 
Vergeet dus niet om uw kind(eren) elke morgen een fluohesje aan te doen naar de school. 
Leerlingen die hun fluohesje niet aan hebben mogen niet mee op uitstap! 
 
 

  
Maar al te vaak vinden wij na schooltijd brooddozen, jassen,  
boekentassen, zwemzakken… terug op de speelplaats of in de gangen.  
Deze (verloren) voorwerpen worden voortaan slechts  1 week bijgehouden  
op school, daarna worden ze verwijderd. Controleer dus zeker dagelijks de boekentas  
van je kind. Als er iets ontbreekt, is de kans groot dat het bij de verloren voorwerpen ligt,  
in de overdekte speelzaal van de basisschool (hoofdgebouw). 
We willen een nette en verzorgde uitstraling nastreven en daarbij is ook jullie bijdrage  
enorm belangrijk!  
 

 
Vanaf maandag 7 oktober 2013 krijgen de leerlingen van de lagere afdeling vaste plaatsen  
in de cafetaria. Dit om de lunchpauze vlotter en rustiger te laten verlopen. Op deze manier 
kunnen de kinderen vervolgens ook sneller weer genieten van hun welverdiende pauze. 
De leden van de werkgroep zullen de gemaakte afspraken constant evalueren en bijsturen, 
zodat we de lunchpauze voor de kinderen steeds zo aangenaam mogelijk kunnen laten 
verlopen. 
 

 
Vanaf oktober start ons project “Tutti Frutti”. De kinderen hebben hiervoor een 
inschrijvingsformulier ontvangen. Met dit project, krijgen de ingeschreven kinderen  
op 30 woensdagen lang een vers stuk fruit op school. 
De extra fruitdag op maandag blijft uiteraard ook nog steeds gelden. Op deze dag willen we 
de kinderen stimuleren om een gezond tussendoortje (fruit, groente, boterham…) te nuttigen.  
Koeken mogen dus NIET op maandag en woensdag!
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Door een technisch probleem is het voorlopig niet mogelijk om de voorschotten van vorig 
schooljaar terug te betalen. Het softwarepakket geeft aan dat de rekeningnummers waarnaar 
de tegoeden (vb. voorschot € 25) moeten overgeschreven worden, niet correct zijn. 
Daarom vragen wij aan jullie om hieronder uw rekeningnummer in te vullen, waarop het 
tegoed van vorig schooljaar mag overgemaakt worden. Zodoende kunnen wij nagaan of  de 
juiste rekeningnummers zijn geregistreerd. 
Gelieve onderstaand strookje zo rap mogelijk terug te bezorgen aan de juf! 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Familienaam leerling………………………………………………………….. 
 
Voornaam leerling……………………………………………………………… 
 
EBAN:…………………………………………………………………………….  
 
(rekeningnummer beginnend met BE of NL)  
 
BIC:………………………………………………………………………………. 
 

(belangrijk voor mensen die geen rekening hebben in België)   
 
 

Basisschool De Sprong 
Burgemeester Philipslaan 78  

3680 Maaseik  
bs.maaseik.centrum@g-o.be 

www.campusvaneyck.be 

mailto:admin.ma.willebroek@g-o.be

