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KALENDER 
 
 

Afsluiting Urban Dance 
Donderdag 03.04.2014 

 
Oudercontact   
Donderdag 03.04.2014 

 
Rapport 2 (lagere afdeling) 
Donderdag 03.04.2014 

 
Paasontbijt 
Vrijdag 04.04.2014 

 
Paasvakantie  
Van maandag 08.04.2014 
tot en met maandag 21.04.2014 
 

Instapdag peuters  
Dinsdag 22.04.2014 

 
 
 
 
 

 

VOORWOORD 
 

Met deze nieuwsbrief willen we jullie informeren over de 
volgende onderwerpen: 

 Bestelling schoolfoto’s 

 Paasontbijt 

 Leestesten “AVI” in 1ste leerjaar 

 Nieuwe omheining en toegangspoorten 

 Zeeklassen  

 Integratiemomenten 3KO → 1LO 

 Cyberpesten 

 Ouderbezoek tijdens de schooluren 
  

Linde Verstappen 
Directeur 

 
BESTELLING SCHOOLFOTO’S 
 

Op vrijdag 14 maart jl. kwam de schoolfotograaf op bezoek.  

Er werden individuele portretfoto’s, familiefoto’s en klasfoto’s  

gemaakt. De leerlingen kregen deze week het bestelformulier  

mee naar huis. Er is uiteraard geen enkele verplichting  

om deze foto’s te kopen.  

 

Indien u foto’s wenst te bestellen, vult u het bestelformulier in  

en bezorgt u dit samen met het geld aan de klasleerkracht.  

Vervolgens zal de bestelling geplaatst worden en zal u de  

bestelde foto’s ontvangen. 

Indien u meer informatie wenst, kunt u zich wenden tot het  

secretariaat of de directie. 
 
 

PAASONTBIJT 
 

Op vrijdag 4 april 2014 kunnen al onze leerlingen 

genieten van een heerlijk paasontbijt. De kinderen hoeven  

's morgens dus niet te ontbijten, want om 09u00 kunnen ze  

op school hun buikje lekker vullen. Ook de paashaas heeft  

een kleine verrassing voor hen in petto. 
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LEESTESTEN “AVI” IN HET 1STE LEERJAAR 
 
De leerlingen van het eerste leerjaar hebben de afgelopen maanden heel wat letters,  

maar ook woorden leren lezen. Tijdens de maand maart werden dan ook in het 1ste leerjaar  

de AVI – leestesten afgenomen. Aan de hand van deze testen werd het leesniveau van elk  

kind in kaart gebracht.  
 

Vervolgens brachten zij een bezoek aan de bibliotheek en mochten onze vlijtige lezers  

boekjes kiezen op hun leesniveau.  

 
NIEUWE OMHEINING EN TOEGANGSPOORTEN 
 
Tijdens de paasvakantie zal de huidige omheining aan het hoofdgebouw vervangen worden  

en zullen er eveneens nieuwe toegangspoorten geplaatst worden. De school zal voortaan niet  

meer via het kleine poortje aan de zijkant van de kleuterafdeling bereikbaar zijn, maar wel via  

de nieuwe toegangspoort op de hoek. (= schuine zijde)  
 

In een volgende fase zal de speelplaats van de kleuterafdeling verplaatst worden naar de  

achterzijde van het gebouw en zullen de speelterreinen ook opnieuw ingericht worden. 

 
 

ZEEKLASSEN  
  
In juni 2015 willen we voor de kinderen van het 3de, 4de en 5de leerjaar opnieuw spectaculaire  

“zeeklassen” organiseren. De afgelopen jaren hebben we immers gemerkt dat het busvervoer,  

de uitstappen, het verblijf en de cateringskosten steeds duurder worden en er bijgevolg steeds  

minder kinderen aan de “zeeklassen” kunnen deelnemen. Daarom hebben we al het mogelijke  

gedaan om in  een betaalbare formule te voorzien.  
 

Op dinsdag 29 april 2014 om 18u30 organiseren we dan ook een informatieavond, zodat we u  

op de hoogte kunnen brengen van het programma, de verblijfsmogelijkheden, de kosten… 
 

Uiteraard hopen we dat zo veel mogelijk kinderen zullen deelnemen, want alleen dan kunnen  

we van een geslaagde activiteit spreken! 
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INTEGRATIEMOMENTEN 3DE KLEUTERKLAS  → 1STE LEERJAAR 

 
In het 3de trimester organiseren we een aantal integratiemomenten om de overstap van de  

3de kleuterklas naar het 1ste leerjaar samen met onze oudste kleuters voor te bereiden.  

Op dinsdag 29 april, 27 mei en 10 juni organiseren de juffen van het 1ste leerjaar een aantal  

activiteiten voor de kleuters van juf Carine en juf Belinda waardoor de overstap in september  

naar de “grote school” voor hen niet meer zo vreemd is. 
 

En de leerlingen van het 1ste leerjaar? Zij mogen tijdens deze integratiemomenten nog eens  

even terug kleuter zijn. Uiteraard zullen ze aan de juffen van de 3de kleuterklas ook laten zien  

wat ze allemaal in dat 1ste leerjaar geleerd hebben.  

 
OUDERBEZOEK TIJDENS DE LESUREN 
 
Indien ouders een leerkracht wensen te spreken of iets aan hun kind willen zeggen of afgeven,  

gebeurt dit steeds via de directie of het secretariaat. Wij vragen de ouders ook om de kinderen  

niet te begeleiden tot of af te halen op de speelplaats, maar aan de voorziene wachtzone.  

De leerkrachten kunnen niet alle ouders van onze kinderen kennen. Dus is het ook mogelijk  

dat personen, die vreemd zijn aan onze school, het schoolterrein betreden.  

Dit willen we zeker vermijden! 

 
Tijdens de lesuren mogen de ouders, grootouders… dus niet rechtstreeks naar de klaslokalen  

gaan zonder voorafgaande toestemming van de directeur of het secretariaat.  
 

Enkel wanneer er ernstige en dwingende redenen zijn, kan aan ouders, voogden,  

grootouders… de toestemming verleend worden om tijdens de lesuren een onderhoud te  

hebben met de klasleerkracht.  
 

Wanneer de directeur het nodig acht, kan zij aan de ouders voorstellen het onderhoud op  

een ander ogenblik te laten plaatsvinden. De directeur kan altijd aanwezig zijn bij een  

onderhoud tussen leerkracht en ouder(s), voogd of grootouder(s)… 
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PESTEN OF CYBERPESTEN 
 
Als school hanteren we een strak antipestprotocol. We willen dan ook dat al onze  

leerlingen graag naar school komen en zich hier goed voelen. In dat kader lanceren  

wij regelmatig initiatieven die de sfeer op school ten goede komen. Wij worden daarin 

bijgestaan door het CLB.  

 

Voor het preventieproject rond cyberpesten, werken we ook samen met het CLB.  

Cyberpesten is een specifieke, moderne manier van pesten. Het betreft alle vormen van 

pesterijen die een beroep doen op informatie- en communicatiemiddelen (gsm, computer, 

internet…) om leerlingen lastig te vallen, te beledigen, te bedreigen…  

 

Onderzoek toont aan dat één op de drie kinderen geconfronteerd wordt met cyberpesten.  

Eén op de vijf kinderen heeft zelf ook al eens gecyberpest. Op een veilige en verantwoorde 

manier met de nieuwe communicatietechnologieën omgaan, is een eerste vereiste om het 

risico op cyberpesten te verminderen.  

 

Cyberpesten vindt meestal niet op school plaats, maar thuis. Dat neemt niet weg dat wij als 

school dit fenomeen zeer ernstig nemen, omdat we de gevolgen duidelijk op de klasvloer 

voelen. Daarom geven we u graag enkele tips mee om cyberpesten te helpen voorkomen. 

Meer info vindt u ook via www.kieskleurtegenpesten.be en www.clicksafe.be 
 

Wij vragen uw hulp om: 
 

- te melden wanneer u een bepaald vermoeden van pestgedrag hebt; 

- specifiek het “cyberpesten” van uw zoon of dochter te controleren omdat het  

de laatste nieuwe trend is om via de computer of de gsm te pesten. 

 
Hoe cyberpesten voorkomen? Enkele tips uit “klasse voor ouders”: 
 

- Volg je kind van jongsaf aan, van bij zijn/haar eerste stappen op het internet. 

- Zet de computer in de woonkamer of op een plaats waar je een oogje in het zeil  

                 kan houden. 

- Praat met je kind over een verantwoorde manier van internetgebruik, zeg hen dat  

ze nooit wat op het internet posten waarvan ze niet zeker weten dat de hele wereld  

het wil lezen.  

- Ouders blijven steeds verantwoordelijk voor wat hun kind doet op internet!!! 

Basisschool De Sprong 
Burgemeester Philipslaan 78 – 3680 Maaseik  

Tel.: 089 / 56 04 82 
secretariaat@desprongmaaseikbe 

www.campusvaneyck.be 

http://www.kieskleurtegenpesten.be/
http://www.clicksafe.be/
mailto:admin.ma.willebroek@g-o.be

