Nieuwsbrief GO! De Sprong
VOORWOORD
Met deze nieuwsbrief brengen we jullie weer graag op de
hoogte van de activiteiten en nieuwtjes van februari 2014.
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PEDAGOGISCHE STUDIEDAG
Instapdag peuters
Maandag 03.02.2014

Pedagogische studiedag
Vrijdag 07.02.2014

Dikke-truiendag
Vrijdag 14.02.2014

Kienavond
Vrijdag 21.02.2014

Carnaval
Vrijdag 28.02.2014

INHOUD
In deze nieuwsbrief willen we
jullie informeren over de
volgende onderwerpen:
- Voorwoord
- Pedagogische studiedag
- Dikke-truiendag
- Kienavond
- Carnaval op school
- Inzamelactie Haiyan
- Leesmarathon MS Liga

Op vrijdag 7 februari a.s. is er geen school voor onze kinderen,
omdat de school een pedagogische studiedag organiseert voor
alle leerkrachten.

DIKKE-TRUIENDAG → VRIJDAG 14 FEBRUARI 2014
Op vrijdag 14 februari 2014 organiseren we op school een
“Dikke-truiendag”. Dikke-truiendag is een jaarlijkse campagne
van de Vlaamse Overheid rond klimaatsverandering.
Door een aantal eenvoudige acties kan iedereen energie
besparen en de CO2-uitstoot laten dalen. Deze campagne past
in het Vlaamse klimaatbeleidsplan waarin Vlaanderen zich
engageert om de uitstoot van broeikasgassen tot gemiddeld
83,4 miljoen ton per jaar te beperken.
Op Dikketruiendag wordt bij ons op school:
 de verwarming in de lokalen een graadje lager gezet.
 een super coole “zumba”- activiteit voorzien voor de
leerlingen van de lagere afdeling
Om deze dag ook symbolisch in de verf te zetten, verwachten
we dat alle kinderen en leerkrachten extra warm gekleed naar
school komen: een dikke wollen trui, een sjaal of berenmuts,
extra wollen sokken en een paar handschoenen.
Meer info over de Dikke-truiendag vindt u op:
www.dikketruiendag.be
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KIENAVOND → VRIJDAG 21 FEBRUARI 2014
Op vrijdag 21 februari organiseert de oudervereniging van onze school, voor de aankoop van
speel- en leermaterialen voor onze kinderen, een kienavond met talrijke mooie prijzen.
U heeft dus voldoende redenen om er met de hele familie, vrienden, kennissen of buren een
gezellige avond van te maken.
Om deze kienavond succesvol te laten verlopen heeft iedere leerling 5 steunkaarten
meegekregen. Deze steunkaarten zijn tegelijkertijd ook voorverkoopkaarten. Een steunkaart
kost €3. Er is natuurlijk geen enkele verplichting om deze steunkaarten te kopen of te
verkopen. Maar elke steun is van harte welkom!
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CARNAVAL → VRIJDAG 28 FEBRUARI 2014
Op vrijdag 28 februari a.s. vieren wij zoals elk jaar “carnaval” op school. In de voormiddag
organiseren de leerkrachten een aantal leuke workshops (knutselen, dans, koken of
bakken…) en in de namiddag is er de optocht door de stad Maaseik.
Carnaval staat dit schooljaar in het teken van “SAMBA”.
Het zou dan ook leuk zijn, moesten zoveel mogelijk kinderen zich verkleden. Dit is echter niet
verplicht!!! Meer informatie over het verkleedthema en over de route van de optocht krijgt
u binnenkort via een extra ouderbrief.

INZAMELACTIE T.V.V. HAIYAN
In naam van mevr. Madeleine Maria Jessen, stichterster van de “Foundation of the Lost
Children” willen wij jullie nog even van harte bedanken voor de actieve medewerking bij
onze grote inzamelactie ten voordele van de getroffen kinderen in de Filipijnen.
Deze inzamelactie kende echt een groot succes! Dankzij jullie inzet hebben we samen
weer heel wat kinderen kunnen helpen.
Mevr. Jessen heeft beloofd om bij haar terugkeer onze school opnieuw te bezoeken.
Zij zal dan haar ervaringen delen met onze leerlingen en ook een aantal foto’s bezorgen.
Uiteraard zullen we dan ook u hiervan zeker op de hoogte brengen!

LEESMARATHON T.V.V. MS LIGA
Wij willen onze kinderen tijdens de maand februari extra stimuleren en motiveren om te lezen
en hiervoor organiseren we samen met de MS-Liga een “leesmarathon”.
Het project is ook sociaal waardevol, omdat de opbrengst integraal gaat naar sociale
dienstverlening voor mensen met MS (= Multiple Sclerose), maar tevens ook naar
wetenschappelijk onderzoek i.f.v. MS.
Wat?
 Zoveel mogelijk boeken lezen binnen een leesperiode van 4 weken
Wie?
 Alle leerlingen van het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar
Hoe kunt u meewerken?
Voor elk boek dat uw kind gelezen heeft, kunt u hem/haar sponsoren!
vb. € 0,20 per gelezen boek → 5 boeken gelezen, dus 5 x € 0,20 = € 1 als sponsoring!
Opgelet: max. € 1 per gelezen boek!!!
Natuurlijk mogen ook oma’s, opa’s, nonkels, tantes, vrienden… uw kind(eren) sponsoren!
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