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Grootouderfeest 

Op woensdag 23 oktober verwelkomde GO! Het Sprongetje de grootouders van de kleine kleutertjes op een 
heus Grootouderfeest! Dit was volledig ingekleed in Halloweenstijl: zowel de kindjes als juf Geert, juf Rebecca 
en juf Daphne waren verkleed in heksen, tovenaars, spookjes en pompoenen.  

De grootouders mochten eerst meekomen in de klasjes. Hier volgden ze het onthaal mee en mochten ze 
meedraaien in de hoekjes. De poppenhoek was open, net zoals de autohoek, de bouwhoek, de boekenhoek en 
de spelletjestafel. Ook werd er een leuke knutselactiviteit voorzien. De oma's en opa's mochten samen met 
hun kleine schatjes handjes stempelen op een blad papier. Dit was natuurlijk een leuke herinnering aan een 
gezellige voormiddag.  

 

Als klap op de vuurpijl mochten de grootouders even rustig gaan zitten, om hun kleinkinderen te bewonderen 
terwijl deze trots hun versje voordroegen. Hierna werden natuurlijk de cadeautjes uitgedeeld.  

Als afsluiter, en als beloning voor hun enthousiaste medewerking, werden de grootouders getrakteerd op een 
tasje koffie met een lekker snoepje erbij. Wat was me dat een gezellige voormiddag!  
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Kleuters verkennen het bos 

 

Midden november trokken de kleuters naar het bos. De herfst is immers de periode bij uitstek om het bos op 

zijn mooist te ontdekken. In het bos van Bergerven hielden ze een lange stevige wandeling die georganiseerd 

werd door juf Jacqueline.  

Onderweg konden de kleuters verschillende mooie 

paddenstoelen, herfstvruchten en kevertjes 

bewonderen. Er werden ook verschillende actieve 

bewegingspelletjes gedaan. Van al dat wandelen kregen 

we reuze honger dus werd er ook even gestopt voor 

een kleine picknick. Op het einde van onze wandeling 

hadden de kleuters in hun zak al een hele bosschat 

verzameld. Moe en tevreden met een hele zak vol 

herfstmateriaal keerden de kleuters  terug naar school. 

Het was een leerrijke en avontuurlijke dag! 

 
 

 
               

Kleuters bezoeken Sinterklaashuis  
 
Met de kleuters bezochten we het Sinterklaashuis op Kloosterbempden. De kinderen werden ontvangen door 

enkele pieten, die hen mee namen en het Sinterklaashuis lieten zien.  

 Zo hebben we de woonkamer van de Sint gezien waar hij af en toe uitrust als hij terug komt van dat harde 

werk. Het bureau van Sinterklaas waar zijn Sinterklaasboek op ligt en waar hij in schrijft wie braaf of stout is 

geweest en de  slaapkamer van de Sint. We mochten overal in het huis een kijkje nemen. De mondjes van de 

kleuters vielen letterlijk open bij het zien van al dat moois. Het hoogtepunt was natuurlijk de ontmoeting met 

Sinterklaas op zijn gigantisch troon.  Daarna kregen we van  bakpiet een zakje  snoepgoed. Hierna namen de 

kleuters en de juffen afscheid van de Sint met een dikke knuffel. En nu hopen dat hij één van de volgende 

dagen ons huisje niet voorbij rijdt! 
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Die eerste nieuwjaarsbrief en meer… 

 

Op donderdag 5 december 2013 kregen de kleuters en de kinderen van het 1ste en 2de leerjaar van  

GO! De Sprong hoog bezoek… SINTERKLAAS met zijn pieten! 

 

Alle kinderen hebben de Sint en zijn pieten weten te entertainen met hun 

fantastisch zangtalent, creatieve danspasjes en zelfs een kei-coole mix van 

liedjes! And last but not least…  Alle kids zijn beloond met een hele grote zak 

vol met lekkers en nog een leuk cadeautje.  

Voor meer fotomateriaal: https://www.facebook.com/desprong 

 

Na de leuke speelgoed- en snoepjestijd stapten de kinderen van juf Linda en juf Elke terug in de 

werkelijkheid… Zij schreven hun ALLEREERSTE NIEUWJAARSBRIEF helemaal zelf! Dit heeft bloed, zweet en 

tranen gekost maar de juffen zijn apetrots op het resultaat! De papa’s en mama’s, opa’s en oma’s, peters en 

meters… zullen nog even in spanning moeten zitten wachten, want deze prachtige zelfgeschreven 

nieuwjaarsbrieven kunnen zij pas bewonderen op 1 januari 2014!  

Juf Linda en juf Elke wensen u en uw familie dan ook prettige feestdagen en na de vakantie een blij en 

uitgerust weerzien. 

 

 

  

 

 

 

2M viert verjaardag van de Sint! 

December, de feestmaand van het jaar, is weer aangebroken en Sinterklaas zal het 

geweten hebben! Op donderdag 5 december hebben de leerlingen van De Sprong zijn 

verjaardag uitbundig gevierd.  

 

Eerst bracht de Sint een bezoekje aan de wijkschool en daarna werd hij met een echte 

'Sinterklaasfeestbus' naar het hoofdgebouw gebracht, waar hij door een hele bende 

razendenthousiaste leerlingen werd opgewacht!  

 

Daarna mocht onze Goedheiligman plaats nemen op het podium in onze prachtig 

versierde overdekte speelplaats. Katherin, een leerling uit 2M, had extra veel geluk: zij 

mocht naast de Sint op het podium de staf vasthouden! Eens iedereen een plekje had 

gevonden om te zitten, kon het feest natuurlijk pas echt beginnen.  

https://www.facebook.com/desprong
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Alle klassen hadden een feestelijk optreden voorbereid. De leerlingen van het 

2de leerjaar vonden het hoog tijd dat de klassiekers nog eens werden 

afgestoft. Daarom kozen zij ervoor om een Sintmedley te brengen 

samengesteld uit een aantal gekende en wat minder gekende Sinthits.  

De swingende zangpartijen werden natuurlijk ondersteund door sfeervolle 

danspasjes.  

Als kers op taart hadden alle tweedeklassers ook nog eens een superstoere Sinthoed geknutseld.  

U kan zich wel voorstellen dat het optreden een groot succes was. Om dit alles volgend jaar te kunnen 

evenaren zullen we nu al maar vast beginnen te brainstormen! Op naar december 2014! 

 

Achter de schermen 

 
De leerlingen van het derde leerjaar hebben de laatste twee maanden alweer heel wat bijgeleerd en aan leuke 

activiteiten deelgenomen. 

Op 15 november trokken we samen met het vierde leerjaar naar de splinternieuwe sporthal in Neeroeteren. 

Daar maakten we kennis met allerlei balspelen tijdens de sportactiviteit “alles met de bal”. Het was een 

superleuke en actieve voormiddag! 

Op 21 november brachten we een bezoekje aan het CC Achterolmen waar er werd genoten van de 

toneelvoorstelling “een ijskoud wonder” gebracht door jeugd- en muziektheatergezelschap “Het Filiaal”. Het 

was een prachtige voorstelling vol met humor en prachtige muziek… Ze liet je even stilstaan bij de vraag hoe 

de wereld eruit zou zien zonder jou… 

De maand december stond dan weer helemaal in het teken van “feesten”. Het belangrijkste feest voor onze 

(b)engeltjes was natuurlijk dat van de Sint! Er werden grappige “Pietjes” geknutseld en de klas werd prachtig 

versierd! We kregen  op een nacht zelf bezoek van Sinterklaas en zijn Pieten; op ieder bankje werd wat lekkers 

gegooid! 

  

 

 

 

 

Na al dat snoepen werd het toch wel tijd om over gezonde voeding te leren!  

Op 3 en 4 december kwam een lesgeefster van “De Voorzorg” ons leren wat we allemaal nodig hebben om op 

een evenwichtige manier op te groeien. Hier maakten we kennis met de actieve voedingsdriehoek. Nu weten 

we alles over bouwstoffen, melkproducten, de weg van de melk, vlees, vis enz…  

We leerden ook dat je als je vegetariër best vervangproducten zoals tofu, tempeh, quorn enz kan eten! 
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Vulkanische activiteit in 4A 

 
De leerlingen van 4A leerden de afgelopen weken over de aarde en haar 

vulkanen. Ze kregen in de lessenreeks filmpjes te zien op een digiboard over 

het ontstaan, de bouw en de werking van vulkanen.  

 

In de klas gingen de kinderen zelf aan 

de slag. Soda, azijn, afwasmiddel en 

rode ecoline (voor de vuurkleur”) 

werden vakkundig gemengd.   

Tot hun grote verbazing zagen de leerlingen hun zelfgemaakte vulkaan 

‘erupteren’.  De lava stroomde rijkelijk langs de flanken naar beneden. 

Het enthousiasme van de leerlingen was zelfs zo groot dat ze onmiddellijk 

nieuwe vulkanen bouwden.  

  

Na zoveel verwondering volgde dan het opruimen.  

 Dat was pas een “koude douche” na zoveel “hete” uitbarstingen…  

 

 

Alles met de bal 

 
Op vrijdag 15 november 2013 zijn het 3de en 4de leerjaar naar alles met de bal geweest. Samen met mama's 

en papa's die zo vriendelijk waren om ons te brengen, kwamen we aan in de nieuwe sporthal te Neeroeteren. 

Het waren hele leuke activiteiten met de bal, zoals bijvoorbeeld het vangspel, werpspellen, voetbal, ... . We 

hebben ons goed kunnen uitleven! Hopelijk volgen er nog van deze leuke activiteiten dit schooljaar, want wij 

vonden het super tof!  

Haitam, Amir en Daphne (4W) 
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Kookwedstrijd 
 

De leerlingen van het vijfde leerjaar hebben meegedaan aan de kookwedstrijd:  

“Jouw gezond recept in een kookboek”. Met Halloween werd er gekookt in de klas.  

Het werd een waar Halloweenfestijn: griezelige gerechten klaargemaakt door akelig verklede 

kinderen. De gerechten waren om duimen en vingers van af te likken.  

Het was een superleuke activiteit! 

 

En wie weet … winnen we ook nog de eerste prijs: een dagje naar de zee en koken en bewegen 

met Elodie Ouédraogo! 

 

Hoe archeoloog worden?! 

 
Op donderdag 7 november dompelden de leerlingen van het 6de leerjaar zich volledig onder in de wondere 

wereld van de archeologie. Met de helm op het hoofd en het truweel in de hand kregen ze de kans om de 

archeologie op een leuke, interactieve manier te ontdekken.  

Naast deze workshop, kregen de leerlingen ook nog een rondleiding in het archeologisch museum te Maaseik.  

Hieronder leest u een kort verslag geschreven door een leerling. 

 

Archeoloogje spelen 

 

6CL en 6C gingen naar het archeologisch museum van Maaseik, waar we terug keerden 

in de tijd! We kwamen er te weten hoe de mensen vroeger leefden, hoe ze woonden 

en wat ze aten: de mensen vroeger waren vooral vleeseters en van de huiden van 

dieren maakten ze kleding!  

Daarna mochten we in de huid kruipen van een echte archeoloog! We mochten 

voorwerpen opgraven, onderzoeken en fotograferen, net echt! Ook leerden we de 

archeologische waarde van elk opgegraven voorwerp. Het was een interessante en 

leerzame voormiddag.   

Nouhal (6CL) 
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Kinderrechten in India 

 
Onze juffrouw Zedenleer had een koffer vol met allemaal spullen uit India 

meegebracht. Deze voorwerpen werden in een grote cirkel op de grond 

neergelegd. Om de beurt mocht er iemand een voorwerp oprapen en dan 

raden waarvoor het zou dienen.  

Er zaten bijvoorbeeld kruiden bij, die we mochten proeven. De juffrouw 

waarschuwde ons om niet te veel uit de potjes te halen, want er zaten erg 

pittige kruiden bij. Natuurlijk had niet iedereen even goed geluisterd!  

In India eten de mensen meestal hetzelfde. Ze eten een soort 

pannenkoekjes die ze dan meer smaak geven door er kruiden aan toe te 

voegen. Deze pannenkoekjes maken de meisjes dan klaar. 

We hebben ook nog gepraat over de kinderrechten in India.  

De kinderrechten daar horen eigenlijk hetzelfde te zijn als hier, dit omdat 

India na de tweede wereld oorlog de Universele Verklaring Van De Rechten 

Van De Mens heeft ondertekend.  

In India leven er kinderen op straat en zijn er veel kinderen die niet naar 

school kunnen. Als er van een gezin dan iemand naar school kan gaan, is 

het meestal de jongen, want de meisjes moeten thuis blijven om schoon te 

maken en te koken. Sommige kinderen worden zelfs mishandeld, maar 

niemand doet er dan iets tegen! 

Wist je dat de rijke mensen in India soms nog rijker zijn dan de meeste rijke 

mensen hier in België?! 

Bryan Linke (6CL) 
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Wist je dat… 

 

 zelfs de peutertjes en de kleinste kleutertjes van de wijkschool niet bang waren tijdens 

het bezoek van de Sint en zijn Pieten!?  De kleine schatjes gingen allemaal zelf hun 

snoepzakjes halen!  Wat zijn de juffen fier!!! 

 

 

 de kleinste kleutertjes van de wijkschool met de bus de Sint en zijn Pieten naar het 

hoofdbouw gingen brengen.  Wat was dat een leuke rit door Maaseik! 

 

 

 onze school een grote inzamelactie heeft gehouden voor de slachtoffers van de tyfoon 

Haiyan op de Filipijnen?! Dit gebeurde in samenwerking met mevrouw Madeleine Maria 

Jessen,  stichter van de “Foundation of the Lost Children”.  

We willen iedereen bedanken die zijn/haar steentje heeft bijgedragen! 

 

“Together we can make a difference!” 

 

 

GO! De Sprong… in de kijker! 
 

 Silke Palmans (5L) behaalde op zondag 17 november, samen met haar teamgenoten 

 (Xin, Nele en Fenne) een zilveren medaille op het Bondskampioenschap keurturnen & NK Teams 2013  

(pupil 2 N2) in Amsterdam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een hele dikke proficiat van het hele SPRONG-team! 
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 Deze prachtige (zelfgeschreven) gedichten werden voorgelezen tijdens de inhuldiging van het 

Vredespoortje op de jaarlijkse herdenking van Wapenstilstand op 11 november. 

 

    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 

18.02.2014 

Veel leesplezier! 

Oorlog en vrede 

Leven zonder vrede 

is leven met verdriet 

Met angst en tegenslagen 

tot je niets meer kan verdragen 

Leven zonder vrede 

dat leven ken ik niet 

Dus geef mij je hand 

geef mij ze allebei 

Ik trek je mee in mijn leven  

waar vrede je leven rust zal geven 

Geef mij je hand 

geef mij ze allebei 

zodat je lach weer klinkt 

en geen traan meer in je ogen blinkt. 

Kindra Claessens (6C) 

 

 

Waarom oorlog? 

Oorlogen zijn meestal slecht                                                                                                                                                                 

maar jammer genoeg wel echt                                                                                                                                                                

Zien ze niet wat er gebeurt                                                                                                                                                            

mensen worden vermoord                                                                                                                                                

of in de cel gesleurd 

Doe je ogen open en kijk wat je hebt gedaan                                                                                                                                     

zie je de mensen die je hebt gedood                                                                                                                                                        

zie je de tranen in hun ogen omdat ze iemand 

zijn verloren                                                                                                                               

hoor je hoe ze schreeuwen van de pijn 

Waarom voer je oorlog als je vredig kunt leven 

en anderen een hand kunt geven. 

Karim Serag El Din (6CL) 


