Nieuwsbrief GO! De Sprong
VOORWOORD

KALENDER
Jeugdboekenweek
Van 15.03.2014 tot 30.03.2014

Bezoek Bebat (6C en 6CL)
Donderdag 20.03.2014

Weekendtip
Halfvastenstoet Maaseik
Zondag 30.03.2014 om 14u11

Oudercontact
Donderdag 03.04.2014

Met deze nieuwsbrief willen we jullie informeren over de
volgende onderwerpen:
 Schoolfoto’s
 Bezoek BEBAT
 Afsluiting leesproject
 Winnaars verkleedwedstrijd
 Toestemming vroegtijdig vertrek op school
 Oudercontact + Rapport
 Paasontbijt
Linde Verstappen
Directeur

SCHOOLFOTO’S
Op vrijdag 14 maart jl. kwam de schoolfotograaf op bezoek.
Er werden individuele portretfoto’s, familiefoto’s en klasfoto’s
gemaakt. Binnenkort ontvangt u hiervoor een bestelformulier.

Rapport 2 (lagere afdeling)
Donderdag 03.04.2014

Afsluiting Urban Dance
Donderdag 03.04.2014

Paasontbijt
Vrijdag 04.04.2014

Paasvakantie
Van maandag 08.04.2014
tot en met maandag 21.04.2014

U kan dit bestelformulier invullen en samen met het geld
van uw bestelling terugbezorgen aan de klasleerkracht.
Vervolgens zal de bestelling geplaatst worden en zal u de
bestelde foto’s ontvangen.

BEZOEK AAN VILLA PILA (BEBAT)
Op donderdag 20 maart 2014 brengen de leerlingen van het
6de leerjaar een bezoek aan Villa Pila, het huis van de batterij.
(= BEBAT)
BEBAT zorgt voor de inzameling en recyclage
van alle gebruikte batterijen, accu’s en zaklampen.
De leerlingen zullen tijdens hun bezoek dan ook
genieten van heel wat leerrijke activiteiten.
Voor meer info over deze activiteit kan je eens een kijkje
nemen op de volgende website: www.villapila.be
Basisschool De Sprong
Burgemeester Philipslaan 78 – 3680 Maaseik
Tel.: 089 / 56 04 82
secretariaat@desprongmaaseik.be
www.campusvaneyck.be

1

AFSLUITING LEESPROJECT
Tijdens de maand februari organiseerden we in samenwerking met de MS Liga
een leesmarathon voor de kinderen van de 2de en 3de graad.
Op deze manier wilden we deze kinderen extra stimuleren en motiveren om te lezen.
Daarnaast had dit project ook een sociaal doel, omdat de opbrengst integraal naar het
wetenschappelijk onderzoek ging voor mensen met MS (= Multiple Sclerose).
Dankzij de inzet van onze vlijtige lezers en hun sponsors hebben wij het bedrag
van € 200 kunnen overmaken aan de MS Liga. Als dank ontvingen alle kinderen
een leesdiploma en een stripverhaal.

WINNAARS VERKLEEDWEDSTRIJD I.F.V. CARNAVAL OP SCHOOL
Deze kinderen waren het best en meest origineel verkleed tijdens het carnavalsfeest
op school. Deze kinderen krijgen dan ook een leuke prijs!
Een dikke proficiat voor…
1. Fien (4A)

2. Noah (2M)

3. Julie (5R)

OPGELET: HALFVASTENSTOET MAASEIK ZONDAG 30 MAART 2014 OM 14U11
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TOESTEMMING I.V.M. VROEGTIJDIG VERTREK OP SCHOOL
Het kan wel eens gebeuren dat u uw kind vroegtijdig dient af te halen op school, omdat uw
kind een afspraak heeft bij de dokter, tandarts, specialist…
Meld dit dan tijdig ( = ten minste één dag op voorhand) aan de klasleerkracht én de directie,
zodat u op voorhand het toestemmingsformulier kan invullen en ondertekenen.
Enkel om medische of gegronde redenen kan een kind immers vroegtijdig van school
afgehaald worden.
Opgelet: Zonder de voorafgaandelijke toestemming van de directeur is uw kind
ongewettigd afwezig!

OUDERCONTACT EN RAPPORT
Op donderdag 3 april 2014 krijgen de kinderen van de lagere afdeling weer
een puntenrapport, daarom organiseren we dan ook een oudercontact.
In de loop van volgende week ontvangt u hiervoor een inschrijvingsformulier.
Bezorg dit inschrijvingsformulier zo snel mogelijk aan de klasleerkracht van uw kind!

PAASONTBIJT
We plannen tijdens het schooljaar heel wat activiteiten rond gezondheid en gezonde voeding.
Aangezien het ontbijt één van de belangrijkste eetmomenten van de dag is, bieden we alle
kinderen van onze school op vrijdag 4 april 2014 een heerlijk paasontbijt aan.
Dit ontbijt krijgen de kinderen gratis aangeboden door de oudervereniging van de school.
Uw kind hoeft dus die dag thuis niet te ontbijten. Gelieve hier dan ook rekening mee te
houden! Uiteraard heeft de paashaas ook een kleine verrassing voor hen in petto.
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