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Met vallen en opstaan 
 

Op dinsdag 11 februari 2014 trokken de leerlingen van de eerste graad 

naar ijshal ”de Maaslandse Wintertuin ” in Maaseik. Ze ruilden hun 

schoenen met plezier in voor een paar stoere schaatsen en trokken 

zonder al te veel schrik het ijs op.  

 

Sommige waren meteen vertrokken op het gladde ijs, terwijl anderen met 

veel vallen en opstaan de schaatsbaan onveilig maakten. Deze leuke 

taferelen zorgden ervoor dat het een heel toffe voormiddag was met vele 

lachwekkende foto's die te zien zijn op onze facebookpagina. Maar ook de 

(sportieve) leerkrachten juf Elke, juf Linda, juf Marie en juf Jessie begaven 

zich op glad ijs. Ook hier kon de ene al wat beter schaatsen dan de andere! ;) 

 

 
1 en 2 een nacht van huis 
 

''De kinderen van 1 en 2 gaan dit jaar op sportkamp!'' Toen dit nieuws meegedeeld werd, sloeg het in als 
een bom. Er waren een aantal kritische ouders, die er toch nog niet 100% achter stonden om hun 
schatten een nacht van huis te laten, maar er waren ook vooral heel veel dolenthousiaste leerlingen! 
 
Eens het nieuws van ons kamp wat bezonken was,  draaiden de meeste ouders toch bij en zo zijn we dan, 
na maanden van aftellen, op maandag 17 en dinsdag 18 februari op sportkamp geweest in Genk. 2 dagen 
hebben de eerste en tweedeklassers geleefd in het Bloso-centrum Kattevenia.  
 
Bij het zien van de mooie kamers begon de eerste dag al meteen goed. En na het uitpakken van de koffers 
was het tijd voor onze eerste maaltijd: kalkoen met aardappelen, boontjes en saus. Deze maaltijd was 
misschien niet meteen het grootste succes, maar de lekkere macaroni 's avonds en de heerlijke frieten de 
volgende dag, maakten toch veel goed.  
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Dan was het tijd voor onze eerste sportactiviteit. Via een doorschuifsysteem kwamen zowel op dag 1 als 
dag 2 de volgende sporten aan bod: paardrijden, muurklimmen, new games en spel zonder grenzen.  
Zoals u al raadt, maakten het paardrijden en het muurklimmen de grootste indruk op onze sportievelingen.  
 
Als afsluiter van de eerste dag stond er ook nog een spannende zaklampentocht, gecombineerd met een 
bezoekje aan het planetarium, op het programma. Na een heerlijk kosmisch en filmisch relaxmomentje in 
de cosmodrome mochten de leerlingen allemaal eens door de telescoop kijken om de planeet Jupiter in al 
haar  pracht te bewonderen!  
 
Daarna was het hoog tijd om in bed te kruipen. Ondanks de hevige 'slaapfeestplannen' die de leerkrachten 
hier en daar opvingen, vielen de ogen van de kinderen toch sneller dicht dan ze zelf verwacht hadden.  
Na een rustige nacht was het al weer tijd om de koffers te pakken en klaar te zetten voor het vertrek.  
 
Dan brak onze laatste sportactiviteit al aan. En na onze lekkere frieten 's middags was het helaas weer tijd 
om terug naar huis te gaan! Op de speelplaats vlogen onze flinke leerlingen in de armen van hun fiere 
ouders. Alweer een ervaring rijker! 
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De postbode 
 

Na de kerstvakantie hebben de kleuters van juf Marijke en juf Jacqueline  over de 

post geleerd, want in deze periode hebben de postbodes het wel heel erg druk 

met het verdelen van de Nieuwjaarsbrieven en andere post. Toch is er nog een 

postbode op school geweest om over zijn beroep te vertellen.  

Wij hebben dan ook  een kaartje gemaakt, die wij dan zelf zijn gaan posten, in een 

echte brievenbus, aan het postkantoor. Onderweg hebben wij ook nog over de 

verkeersborden geleerd.  De mama’s en papa’s waren erg blij toen zij post van ons kregen.  

Vele ouders hebben dan ook een kaartje terug gestuurd, (dankjewel hiervoor) dat was een fijne 

verrassing!!  

 

 

 

 

 

 

 
 
Het 6de leerjaar is helemaal up-to-date! 
 
GO! De Sprong doet mee met actualiteitsquiz 

Het 6de leerjaar van GO! De Sprong te Maaseik doet mee met een actualiteitsquiz.  

Deze wordt georganiseerd door “Het Belang van Limburg”. 

Het is de bedoeling dat de leerlingen uit 6C en 6CL wekelijks het nieuws in 

de gaten houden, want elke laatste week van de maand krijgen ze een quiz 

op school. Er wordt gewerkt met verschillende rondes en als ze in de finale 

raken (en die ook winnen), kunnen ze €2500 winnen! Met dit geld steunen 

ze de school en kunnen ze heel veel leuke (en leerzame) uitstapjes maken. 

Ook besteden ze ieder laatste kwartier van de schooldag aan actualiteit. 

Elke dag moeten 6 leerlingen per 2 naar voren komen en die moeten dan 

alles vertellen wat de dag ervoor is gebeurd in het nieuws. De duo’s 

presenteren ofwel het sportnieuws, het binnenlands of buitenlands 

nieuws. Dit alles wordt op een leuke manier gepresenteerd. Hopelijk 

winnen we! 

 

Bibian Post, 6CL 
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Gino de dino 

De kleuters van de 3de kleuterklas kropen allemaal in de teletijdmachine en vlogen terug naar te tijd van 

de dinosaurussen.  

Ze zagen al heel vlug dat de wereld er toen heel anders uitzag en er heel indrukwekkende dieren leefden. 

Ze leerden over de stegosaurus, knutselden een gevaarlijke brachiosaurus en zelfs een triceratops.  

Samen zongen ze heel de week luidkeels het vrolijke lied van “Gino de Dino”! 

 

 

 

 
 

 

 

    Nieuwe leermethode: Pompon 

  De  kleuters van de 3de kleuterklassen hebben een nieuwe vriend in de 

 klas, namelijk Pompon. Pompon is een klaspop die gelinkt wordt aan een 

nieuwe leermethode waarmee wij van 

start zijn gegaan in de klas.   

 

  

Ten oorlog! 

Wij, de leerlingen van het 4de lj, waren er als de kippen bij om een tentoonstelling over de eerste 

wereldoorlog in het archeologisch museum van Maaseik te bezoeken. Dit bezoek was de perfecte 

afsluiter van ons thema over België.   

 

Nu het dit jaar precies 100 jaar geleden is dat deze uitputtingsoorlog begon, was 

het ideaal geweest als we een cultureel uitstapje konden maken naar de 

Westhoek.... Jammer genoeg was dat onmogelijk wegens tè duur en tè ver... 
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Dus waren we al heel tevreden dat we een tentoonstelling over WO I konden bezoeken. Een deskundige 

gids leidde ons rond, gaf uitleg bij de vele foto's en vertelde vele verhalen over hoe het tijdens de oorlog 

was voor de Maaseikenaren. Allemaal zéér interessant, maar vooral het uitvoeren van het 

ontsnappingsmanoeuvre van Lance en Luca was spannend! Gelukkig hingen er hier wel geen levens van af. 

Na nog een bezoekje aan de oudste privéapotheek keerden we terug naar school.  

Het was een leerrijke en aangename namiddag! 
 

 

  

 

 

 

 

Het derde leerjaar … creatief bezig 

De leerlingen van het derde leerjaar hebben de laatste 2 maanden weer een heleboel bijgeleerd. 

Op creatief vlak hebben ze zeker ook niet stil gezeten!  

 

Zo gingen ze naar de bieb en namen ze daar deel aan de luisterkabinetten. Ze maakten 

kennis met klassieke muziek en creëerden een eigen versie van Broeder Jacob. Dat 

deden ze heel goed, er zitten echte muzikanten tussen die bengels van het derde!  

 

Op school kregen ze in januari ook bezoek van Theater Zuidervis, samen met de 

leerlingen van 4, 5 en 6 genoten ze van een geweldige voorstelling. Ze mochten ook 

naar het cultureel centrum voor de voorstelling van Robin Hood. Het werd een 

eigentijdse ,grappige voorstelling waaruit ze geleerd hebben dat er in iedere persoon 

een held schuilt!  

 

Op vrijdag 14 februari nam onze school deel aan de dikke truiendag.  

De verwarming ging een graadje lager en de kinderen sprongen zichzelf warm tijdens 

een superleuke zumbales!  

 

We mogen ook niet vergeten te melden dat er in de klas van 

juf Tania 3 nieuwe leerlingen zijn bijgekomen en dat ze zich al helemaal thuis 

voelen op onze school en in onze klas!  

 

Welkom Nada, Max en Cathleen!  
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Een ijskoud wonder 
(Een artikel dat verloren is gegaan in schoolkrant van december, maar nu toch nog een plaatsje krijgt) 
 

Met z’n allen trokken we op 21 november naar het cultureel centrum 

van Maaseik. In de zaal vonden we een plekje vooraan.  

Klaar om te genieten van het toneel! 

Het licht ging uit en de sneeuwvlokjes die op het podium stonden 

vielen heel erg op. Eén van de sneeuwvlokjes was een soort van 

magische bol, van waaruit de engelen alles konden zien wat op de 

aarde gebeurde. Ze zagen een jongen, Frank, opgroeien. Hij droomde 

ervan een wereldreis te maken, maar zijn vader werd heel ziek.  

Toen hij stierf moest Frank met de hulp van zijn oom de bank 

overnemen.  

Hakkert en zijn hulpje probeerden van alles om de bank weg te krijgen, omdat zij een groot centrum 

‘Hakkart Plaza’ wilden bouwen. Het was hun bijna gelukt door Frank een formulier te laten ondertekenen 

en het bedrag erop te vervalsen. Frank wist dat hij het bedrag nooit op tijd zou bijeen krijgen om Hakkert te 

betalen. Hij wilde zelfmoord plegen door van een brug te springen. Zijn engelbewaarder Clemens kwam net 

op tijd om hem te laten zien hoe de wereld er zonder hem zou uitzien en wat hij eigenlijk voor anderen 

betekende.  

Frank kwam toen tot het besef dat zelfmoord plegen geen oplossing was. Iedereen zamelde geld in om 

Frank te helpen. Hakkert kreeg een nachtmerrie waardoor hij besefte dat vriendschap en liefde fijner zijn 

dan rijkdom. Hij verscheurde het formulier waardoor Franks problemen waren opgelost.  

Ik vond het een heel mooi en leuk theaterstuk. 

Silke Palmans en Jill Claessens. (5e leerjaar) 

GO! Het Sprongetje zorgt voor de diertjes tijdens de koude dagen! 

De peuters en kleinste kleuters van ons wijkschooltje hebben hard gewerkt om ervoor te zorgen dat de 

dieren in de winter zeker geen honger zullen hebben! 

We verzamelden eerst samen allerlei lekkers: appeltjes, brood, nootjes,…  

De appeltjes en het brood konden we zelf snijden, in de nootjes prikten onze juffen gaatjes, zodat we deze 

ook gemakkelijk konden rijgen. Als resultaat hadden we lekkere eetstokjes voor de dieren. Jullie mogen er 

zeker van zijn: nog geen dag later was alles lekker opgesmuld!  Dat zal gesmaakt hebben! 
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GO! De Sprong – In de kijker 

 

SHAKE SHAKE SHAKE op DikkeTruienDag! 

Op vrijdag 14 februari 2014 werd naar goede gewoonte deelgenomen aan tiende editie van dikketruiendag.  

Een dag waarop we nog eens extra met onze neus op de feiten gedrukt werden 

wat de effecten van de opwarming van onze aarde kunnen zijn.  

Voor sommigen misschien nog steeds een ver-van-mijn-bed-show maar 

iedereen kan eigenlijk zonder al te veel moeite een steentje bijdragen aan een 

beter leefmilieu. De school engageerde zich dan ook om die dag de verwarming 

een graadje lager te draaien en het personeel en de kinderen te sensibiliseren 

rond energiebesparing.  

Hierbij werd die dag gestart met een groot ZUMBA-feest! Een enthousiaste zumbalerares, de mama van Rik 

uit 4W en Jerson uit 1E, showde alle leerlingen de kunstjes van het vak. Nadien trokken ze terug een dikke 

wollen trui, een extra sjaal... aan en gaven ze elkaar een extra dikke knuffel want het was dan ook 

Valentijn!   

 

 

  

 

 

 

“Cool met Campus Van Eyck” 

Op donderdag 6 februari brachten de leerlingen van het zesde leerjaar een bezoekje aan 

de Middenschool Campus Van Eyck. 

De bedoeling van deze dag was om de leerlingen kennis te laten maken met de school. 

Aan de hand van allerlei workshops (oa. Cool met Natuur, schilderen, muziek maken, 

koken, sportief ladders  pel ) en het volg  en van nieuwe vakken als: Latijn, Engels, techniek 

en nijverheid, kregen de leerlingen een duidelijk beeld over de werking van de school. 

De dag werd afgesloten met een info- en toonmoment voor de ouders, waar ze de 

brouwsels, uitvindingen, song en kunstwerkjes van hun kinderen konden komen 

bewonderen. 
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GO! De Sprong steunt mensen met MS 

  Onze school heeft ervoor gekozen om mensen met MS een hart onder de riem te steken. 

Dit kunnen wij dankzij  de actie “Leesmarathon”, georganiseerd door de MS-Liga, dat o.a. 

de leesbevordering bij de kinderen verbetert, maar hen ook doe  t kennismaken met MS.  

Een leerling vertelt: 

In januari zijn er mensen van de MS – Liga naar onze school gekomen. Deze mensen 

hebben ons uitgelegd wat MS precies is en wat het met je lichaam doet. MS oftewel 

Multiple Sclerose is een hele erge ziekte die je zenuwen aantast. Een medicijn om de  

  ziekte volledig te genezen bestaat er nog niet. 

 

Tijdens de actie moeten we sponsors zoeken en dan zo veel mogelijk boeken lezen. Door die sponsors 

kunnen we per boek geld inzamelen. Dat geld sturen we op naar de MS – Liga en zo hopen we het 

onderzoek naar een definitieve oplossing voor MS te steunen. Mijn stiefvader heeft ook MS dus ik hoop dat 

ze snel een medicijn vinden dat hem voor altijd geneest! 

Bryan Linke (6CL) 

 

Wist je dat… 
 

 onze kleinste peutertjes en kleutertjes van de wijkschool ook Valentijn vierden?!  

Ze hebben allemaal hard gewerkt om mooie knutselwerkjes af te kunnen geven aan iemand die ze 

heel graag zien! 

 

 

 

 

 

 

 bijna alle leerkrachten een cursus EHBO aan het volgen zijn?!  SAFETY FIRST! 

 

 Silke Palmans (5L) 2e is geworden tijdens de bondskampioenschappen turnen in Amsterdam?! 

  

  

  

 het op woensdag 26 februari precies een jaar geleden is dat directeur Tonny Goderie plots 

overleden is… 
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 onze school ook weer een heleboel nieuwe leerlingen mocht verwelkomen: 

- Zoua Nada, Bollen Max en Szrejder De Groen Cathleen (3T) 

- Bouten Mitchell en Zoua Nasma (K2M) 

- Bakouz Hafsa, Dakheel Luna, El Ghoul Riyaad, Simon Syriana,  

  Hammati Aya, Ouâli Omar en Somers Lore (PG) 

- Kara Joaquin (1E) 

- Zoua Ilyass (5R) 

- José Blessing  (2M) 

- José Rosaliana (K3C)  

- Zebouri Adam, Zebouri Manal (K1R) 

 

 een paar leerlingen er een broertje of zusje bij hebben gekregen?! 

- Bram Knoops (PG) kreeg er een broertje Ruben bij! 

- Valentina Serra (2M) kreeg er ook een broertje bij, nl. Keano! 

- Elina is het zusje geworden van Adam Majidova (K1D)! 

- Ritaj zag het levenslicht op 11/02/2014 om 02:30 u. in Bree. Zij is 

nu het zusje van Baher (6C) en Adhem Wahby (4W). 

- Er kwam ook een zusje voor Mathias Stals (K2J). Haar naam is Mirthe en ze werd geboren op 

6/01/2014. 

 

 onze kinderverzorgster, juf Christel, zich de trotse mama kan noemen van de kersverse 

wereldkampioen sledehondenrennen!! Een dikke proficiat namens het ganse Sprongteam! 
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    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 

04.04.2014 

Veel leesplezier! 


