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Juf Geert en haar peutertjes verwelkomen de herfst in hun klas! 
 

Toen de blaadjes van de bomen begonnen te vallen, en de speelplaats van onze wijkschool vol lag met 

kastanjes, trok juf Geert samen met haar peutertjes naar buiten om deze herfsttaferelen te 

bewonderen. Wat waren de kindjes onder de indruk van de prachtige herfstkleuren!   

 

Ze verzamelden allerlei blaadjes, kastanjes, dennenappels en eikeltjes om mee te nemen naar hun klas.  

Hier kwam alles op de ontdektafel te liggen, zodat de kindjes konden ruiken, voelen en zelfs proeven 

van de eetbare kastanjes!  Wat vinden we het leuk dat de herfst weer in ons land is! 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Gaatjes in de klas bij juf Daphne en juf Rebecca! 
 

Er stond de kleutertjes van juf Rebecca en juf Daphne een tijdje geleden een heuse 

verrassing te wachten: hun klasdeur was veranderd in een deur met een gat in!  

De kindjes waren onmiddellijk enthousiast toen ze merkten dat ze erdoor 

mochten kruipen om in de klas te geraken.  Dit was meteen de opening van hun 

nieuw thema: “Kijk, grote en kleine gaatjes!”.   
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JAARGANG 004 – NUMMER 001 

In dit nummer: 
 Peuters  Welkom herfst 

 K1R * K1D  Gaatjes overal 

 K2M * K2J  Naar de markt/tanden poetsen 

 K3C * K3B  Naar de bib 

 1L * 1E  Nieuw in de klas 

 2M  Naar het bos 

 2B  Saved by the bell 

 3C * 3T  Bezige bijtjes 

 4A * 4W  Maaseik en zijn deelgemeentes       

 5L * 5R  Bezoekje boerderij Antoine 

 6C * 6CL  Historische verkenning Maaseik 

 GO! De Sprong  In de kijker 

 Wist je dat? 
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De kleintjes gingen in hun klas al snel op zoek naar allerlei gaatjes, de juffen hadden ervoor gezorgd dat 

er nieuwe spelletjes in het thema klaar stonden, en ook de experimenteerbakken in de klas werden 

verrijkt met allerlei buizen!   

 

Er stond een grote puzzel in de klassen, die we met concreet materiaal mochten opvullen.  De 

kleutertjes mochten zelf ook gaatjes maken in allerlei materialen: in papier, karton, klei…  En verder 

hebben de kleutertjes een echt kunstwerk gemaakt door te stempelen met buizen!  Wat was dit weer 

een leerrijke, maar vooral een leuke week!!! 

 
 

 

 

 

 

 
Naar de markt en tanden poetsen 

 

Op woensdag 25 september, zijn de kleuters van Juf Marijke en Juf Jacqueline 

naar de markt geweest om verschillende soorten fruit waar te nemen. 

Daar hebben wij druiven, appels, peren, bananen en mandarijntjes gekocht. 

 

 

 

 

 

 

Terug in de klas hebben wij met al dat lekker fruit een fruitsaté   gemaakt. 

Iedere kleuter mocht van zijn zelfgemaakte saté smullen, lekker zeg! 

Niet alleen gezond eten is belangrijk ook onze tandjes poetsen hoort daarbij. 

Regelmatig poetsen wij dan ook onze tanden op school. 
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Naar de bib… 

Op woensdag 10 en donderdag 11 oktober mochten de kleuters van de derde kleuterklas een bezoekje 

brengen aan de bibliotheek. Ze ontdekten ook dat je niet alleen boeken, maar ook Cd’s en Dvd’s kan 

ontlenen. Ook het uitlenen en inleveren via scannen was een aangename ontdekking. 

 

 

 

 

 

Nieuw in de klas 

 

Ik ben super mega blij…  

want ik heb er 2 nieuwe vrienden bij! 

Mol en Beer heten zij. 

Maar ook de juf hoort erbij!  

 
 

Ik ben nog steeds blij…  

want ik heb er 2 slimme vrienden bij! 

Mol en Beer leren mij… 

LETTERS lezen : i en ij 

WOORDEN lezen : ik en jij 

ZINNEN lezen : poes is blij  

En binnenkort ook…  

BOEKEN lezen : JOEPIE JEI!  

 

Niet alleen lezen heeft veel te betekenen.  

Maar ook schrijven 

en niet te vergeten rekenen!   

Ik kan al tellen van 0 tot 5 en omgekeerd 

en de splitsingen, + en - heb ik wel eens verkeerd.  

Maar foutjes maken mag in mijn klas. 

En tijdens W.O. en M.V. ben ik volledig in mijn sas! 

Ik heb al vele leuke activiteiten gedaan, 

waarvan de foto’s op Facebook staan!  
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Naar het bos met 2M 

 

Maandag 14 oktober was weer het startsein voor de 

jaarlijkse Week van het Bos, tijd dus om in alle klassen 

wat extra aandacht te besteden aan het belang van al 

dat groen.  

 

De leerlingen van 2M deden dit aan de hand van een 

megastoer rocklied over de bomen van het bos.  

In het lied 'Bozebomenbos' laten de bomen weten dat ze 

boos zijn omdat de mens hen omhakt.  

Ze laten ook weten waarom het zo belangrijk is dat er 

bossen en bomen zijn. Natuurlijk kon, na het leren van 

zo'n lied, een bezoek aan het bos niet uitblijven.  

 

Daarom trokken onze avonturiers naar Het Zavelbos in Opoeteren waar ze zelf het belang en de pracht 

van de bossen hebben ervaren. Ook hebben ze nog eens ondervonden hoe fijn het is om in de natuur te 

spelen. Zelfs een aantal fikse regenbuien hielden onze bosbezoekers niet tegen!  

Als afsluiter van de bosweek hebben de leerlingen al hun bosindrukken verwerkt in een eigen 

knutselinterpretatie van het bos. Dit zelfgemaakt bos kan je komen bewonderen op de kast van 2M! 

 

Saved by the bell! 

 
Net als kinderen in 394 andere scholen deden de leerlingen  op 4 

oktober mee aan de actie “Saved by the bell”.  

 

De actie stond voor onderwijs overal en voor iedereen.   

De meisjes en jongens van het tweede leerjaar maakten kennis met 

Vasco uit Congo, Jemuel uit de Filippijnen, Evelyn uit Guatemala en 

Imane uit België.  

 

Ze leerden dat het niet voor alle kinderen makkelijk is om op school te raken en 

dat sommige kinderen niet eens naar school kunnen. Daarom  maakten wij op 4 

oktober op de speelplaats  een hels lawaai met bellen en andere 

muziekinstrumenten. Wij vinden dat alle kinderen van overal ter wereld het recht 

hebben om  naar school te kunnen gaan. 
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Bezige bijtjes! 

De leerlingen van het derde leerjaar hebben er al twee drukke maanden opzitten. Ze hebben vele 

nieuwe leerstof gehad maar ook leuke uitstappen gedaan. 

 

 Een uitnodiging van  de muziekacademie zorgde voor een leuke 

onderbreking van de leervakken. Tijdens een uitstapje naar Bokrijk, 

kwamen  de leerlingen terecht in de schoolbanken en leerden ze het 

schoolleven kennen van 100 jaar geleden. Allen een schort aan, schrijven 

op een lei met een griffel, zingen over een aapje…. Ja , het leven van een 

kind in die tijd zag er toch anders uit. Ondertussen weten de leerlingen ook 

al veel over de omgeving van de school. Door de omgeving te verkennen en 

in groepjes de oplossingen te zoeken tijdens een zoektocht herkennen ze al veel monumenten, 

gebouwen en openbare gebouwen in Maaseik. Maar een bosuitstap is toch nog veel leuker. Even lekker 

door het bos hollen,  sporen van everzwijnen ontdekken, paddenstoelen en tamme kastanjes leren 

herkennen….even fijn wandelen en ontspannen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op verkenning door Maaseik (en zijn deelgemeentes) 
 

 

Het 4de leerjaar trok de deur uit! Samen met enkele mama’s en hun 

juffen ontdekten ze Maaseik en zijn deelgemeentes. Een verslagje 

samengesteld uit vele indrukken van de kinderen. 

 

We begonnen onze ontdekkingstocht aan het CC in Maaseik.  

Enkele mama’s reden mee. Van daaruit reden we langs Robbedoes en 

het zwembad, dan gingen we naar de moskee en de tennis.  

Op  het industrieterrein Jagersborg stopten we bij de brandweer.  
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Van daaruit reden we naar Neeroeteren.  

Onze eerste stop was aan het waterzuiveringsstation. Ik wist nog niet eens dat Maaseik dat had!  

 In Neeroeteren vind je op het industrieterrein een héél nieuw containerpark.  

 

Dan reden we naar de Neermolen. Het was daar heel mooi! Ik wist ook niet dat ze dat daar hadden.  

Daarna gingen we naar de Grot. Daar was het ook heel mooi!  

Nadien trokken we naar de ouders van juf Annemie. Dat was wel heel leuk!  

 

Ook de windmolens waren héél mooi en hoog. Er liepen bovendien mooie paarden in de wei. We zijn 

ook langs het zwembad “de Wouterbron” gegaan. Daar moet ik in de zomer ook eens naartoe! Toen was 

de uitstap eigenlijk gedaan.  Het was heel leuk en we hebben veel gezien. 

 

Een bezoekje aan de boerderij van Antoine 

 

19 september beloofde een heel leuke dag te worden! We moesten met de fiets 

naar school komen omdat er een bezoekje gepland stond aan de boerderij van 

Antoine Fuchs. Het was zondag namelijk de ‘Dag van de Landbouw’ geweest. 

Rond negen uur verzamelden we op de speelplaats en vertrokken we. Het was 

een verre, maar mooie tocht door de natuur. We zijn allemaal zonder ongelukken 

aangekomen bij de boerderij. Daar mochten we een koekje eten. Na de pauze 

heeft de mama van Antoine ons de melkmachine laten zien. Antoine heeft ons de 

werking ervan uitgelegd. We mochten ook allemaal eens proberen met de hand 

te melken en daarna hebben we ook nog een glas verse melk gedronken.  

Ook hebben we op de oude en de nieuwe tractor mogen zitten. Dat vond ik 

superleuk! We hebben ook nog de kalfjes geaaid en de koeien en stieren gezien. Toen 

was het weer tijd om te gaan. We sprongen allemaal op onze fiets en begonnen aan 

de terugweg. Onderweg was Ahmed gevallen. Het was gelukkig niet erg. Ik moest 

plassen en ben daarom even gestopt. Juf Lidy wachtte op mij. Samen zijn we dan weer 

tot bij de groep gefietst. Dat duurde gelukkig niet lang.  

Over de Maasbrug fietsen vond ik een beetje eng. Maar goed dat we snel aan de 

andere kant waren. We stopten nog even aan het VVV-kantoor. Daar kregen we een 

plaatje met daarop: “weer een auto minder” om aan onze fiets te hangen. Daarna ging 

het richting school. We mochten nog even spelen en dan was het tijd om naar de refter te gaan. 

Het was een geweldige, leuke en leerrijke voormiddag!        

Robin (5L)  
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Historische verkenning Maaseik 
 
Historische  wandelingen zijn leerrijk. Daarom trokken de leerlingen van 6CL en 6C met een 
stratenplan, een opdrachtenfiche en natuurlijk hun juffen door de stad Maaseik.  
Reporters van dienst, Lokke en Kindra, wisten enkele highlights te verzamelen. 
 

 
Historische wandeling! 

 
De wandeling 
We begonnen de wandeling richting het Marktplein. Daar bewonderden we 
het standbeeld van Jan en Hubert Van Eyck.  Zij hebben de 18 panelen van het 
Lam Gods gemaakt. Bij Jan & Hubert hebben we onze eerste groepsfoto 
gemaakt. Daarna zijn we naar de boekentafel gewandeld. Daar mochten we de 
boeken openen. Daarin stonden al de historische  gebouwen van Maaseik. 
 
 De gebouwen 
We wandelden langs heel veel standbeelden, maar ook langs gebouwen zoals het stadhuis. Nu staat het 

Stadhuis bijna langs de Potter maar vroeger stond het stadhuis langs het standbeeld van Jan & Hubert. 

Dicht bij het standbeeld staan witte tegels, daar stond het eerste stadhuis. Het was er vroeger heel 

klein. We zijn ook naar De Nootstal geweest. Dat is een klein huisje. Nu is het een juwelier. 

Einde van de wandeling 
We eindigden bij Kaal , Lui , Lekker en Hovaardig. Het standbeeld is daar gezet 

om te laten zien welke de deugden van de Maaseikenaar zijn. Omdat het zo 

warm was, zijn we nog een ijsje gaan eten.  Dat deed goed en was een lekkere 

afsluiter. Het was een hele fijne wandeling en ik hoop dat we dat nog eens 

gaan doen.  

Kindra (6C) 
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Historische wandeling in Maaseik. 
 

Op donderdag 5 september 2013 maakten klas 6C en klas  6CL een mooie wandeling door Maaseik met 

een wel heel hoge temperatuur van 31°c. 

Eerst liepen we naar het standbeeld midden op het marktplein van Jan en Hubert van 

Eyck. Zij schilderden in 1432 het Lam Gods. Dit werd eerst door Jan van Eyck 

geschilderd en toen hij stierf werkte zijn oudere broer Hubert van Eyck het  verder af. 

Dit kunstwerk wordt nu nog altijd tentoongesteld en gerestaureerd 

in Gent. 

Daarna liepen we naar het oude stadhuis genaamd “Den Groenen 

Schild” dat werd opgebouwd in 1768 en werd gebruikt als stadhuis en vleeshal.  

We zagen nog hele vele andere leuke dingen waar we veel van hebben opgestoken! 

Natuurlijk sloten we deze  leuke  leerwandeling af met een heerlijk ijsje van ijssalon 

“De Scoop” op de Bosstraat. 

Voor ons was dit een super warme, heerlijke, maar vooral geslaagde uitstap! 

Lokke (6C) 
 

GO! De Sprong – In de kijker 

 

Enkele van de vele mooie resultaten van de schrijfopdracht:       “Ik wou dat ik een … was, dan … “ 

(6e leerjaar) 

 

 

  
Ik wou dat ik een paard was, 

dan sprong ik heel elegant over 

alle hindernissen. 

Ik wou dat ik de zee was, 

vol leven en avontuur. 

Ik wou dat ik een x-box was, 

dan speelde iedereen met mij. 

Ik wou dat ik een kuiken was, 

dan kroop ik lekker in mijn ei. 

Bibian (6CL) 

 

 

Ik wou dat ik een meester was, 

dan was ik de slimste van de klas.  

Ik wou dat ik een rekenmachine was, 

dan kon iedereen op mij rekenen.  

Ik wou dat ik Neymar was,  

dan dribbelde ik iedereen voorbij.  

En als ik je vriend ben,  

dan maak je me hoe dan ook blij. 

Adil (6CL) 
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Wist je dat… 
 

 Onze school de inspectie over de vloer heeft  gekregen in de week van 7-11 oktober… 

 De juffen daarom heel erg zenuwachtig waren… 

       en … 

 Dat we van de inspectie ADVIES 1 hebben gekregen !!!! 

Met andere woorden:  We leveren kwaliteitsvol onderwijs en blijven dit doen! 

 

Een dikke duim voor het hele Sprong-team! 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fijne herfstvakantie ! 
 

    BASISSCHOOL  De Sprong   REDACTIE & VORMGEVING: 

    Burg. Philipslaan 78    Claudia Van Eygen 

    3680 Maaseik      
            

 

    089/56.04.82   *   www.campusvaneyck.be   *   bs.maaseik.centrum@g-o.be 

De volgende GO! News 

verschijnt op 

20.12.2013 

Veel leesplezier! 

 

DE MAFFE TAFELKRAKERS  

VAN SEPTEMBER ZIJN: 
 

KLAS 4A  
(91,58%) 

 
5L (78,12%) – 5R (77,86%)  

Deze VLIJTIGE vermenigvuldigers 

behaalden een topscore van 100%: 

 

6C : Baher W. 

6CL : Elisa E., Makayla K., Aina M. 

5L : Jill C., Yassine A., Shania A.,    

      Assia M., Stang P., Tristan V. 

5R : Miryam H., Ramy H., Chaima N., 

      Alvin S. 

4W : Fraukje G., Haitam M.,  

       Mirthe M. 

4A : Anas A., Lougaine E., Noah M. 

 

 

 


