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

- Voorwoord 
- Kalender 2014 
- Sportklassen 1

ste
 graad 

- Beleid “Orde & Tucht” 
- Parkeerzone schoolbus 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

VOORWOORD 
 

Wat vliegt de tijd toch snel… Het eerste trimester zit er al op  
en dus staat de kerstvakantie weer voor de deur.  
Een vakantie vol leuke feestdagen waar vooral tijd wordt 
gemaakt voor gezelligheid en familie.  
 
Vervolgens stappen we allemaal vol goede voornemens het 
nieuwe jaar weer in!  
  
Namens het voltallige team van GO! De sprong wens ik u  
en uw familie hele fijne feestdagen en alle goeds voor 2014! 
 
Linde Verstappen 
Directeur 

 
KALENDER 2014 TE KOOP 
 

De oudervereniging heeft opnieuw een handige jaarkalender 
ontwikkeld. Hierbij wordt iedere maand kleurrijk geïllustreerd 
met foto’s van onze leerlingen.  
 
Wenst u alvast een exemplaar te reserveren?  
Dat kan bij het secretariaat of bij de klastitularis van uw kind.  
 
 

SPORTKLASSEN 1STE GRAAD  
 
Onze kinderen van de 1ste graad zullen we in februari 2014  
een onvergetelijke ervaring bezorgen!  
Zij gaan immers op “sportklassen”. 
 
Twee dagen lang zullen zij dan genieten van allerlei leuke 
sportactiviteiten, zoals bijvoorbeeld paardrijden…  
Daarnaast brengen zij ’s avonds ook nog een bezoek  
aan het europlanetarium.  
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BELEID “ORDE & TUCHT” 
  
In de vorige nieuwsbrief werd het beleid “Orde & Tucht” uitvoerig toegelicht en vanaf  
maandag 4 november jl. werden de gemaakte afspraken vervolgens ook strikt toegepast  
in onze lagere afdeling. 
Er werden heel wat gele en rode kaarten uitgedeeld, maar positief is wel dat we voortaan 
samen met de leerlingen op een positieve en constructieve manier kunnen bouwen aan  
een leuke school- en leeromgeving.  
 
Het was in het begin niet gemakkelijk om alle afspraken en regels na te leven, maar onze 
kinderen hebben echt hun uiterste best gedaan en dat is ook al een “pluimpje” waard! 
 
Na de kerstvakantie starten ze allemaal opnieuw met een zuivere lei. Dit betekent dat alle 
gele en rode kaarten verdwijnen en alle kinderen opnieuw de kans krijgen om “pluimkind”  
te worden van de volgende periode.  
 
De pluimkinderen van deze periode werden gehuldigd en kregen een “schoolpluim” 
overhandigd van de directeur. Zij verdienen dan ook een hele dikke proficiat! 
 
 

PARKEERZONE VAN DE SCHOOLBUS 
 
Momenteel dient onze schoolbus nog steeds de Albert Claessensweg in te rijden om  
de kinderen te laten op- en afstappen. Dit zorgt vaak voor onveilige situaties.  
Aangezien er bij de herinrichting van de Burgemeester Philipslaan geen parkeerzone  
voorzien werd voor onze schoolbus, hebben wij al het mogelijke gedaan om een  
alternatieve oplossing te zoeken. 
 
In samenspraak met de politie en de bevoegde diensten van de Stad Maaseik werd de 
verkeerssituatie rondom de schoolomgeving grondig onder de loep genomen en werden 
vervolgens een aantal voorstellen gedaan.  
 
Vanaf 6 januari 2014 zullen de parkeerzones voor de kleuterafdeling van het hoofdgebouw 
gewijzigd worden in een parkeerzone voor de schoolbus.  
Let op: U mag op de schooldagen deze parkeerplaatsen dus niet meer gebruiken! 
 
Er kan nu ook gestart worden met de aanpassingswerken van de omheining.  
Uiteraard kunnen deze werkzaamheden enkel plaatsvinden bij goede weersomstandigheden.  
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