Nieuwsbrief GO! De Sprong
VOORWOORD
We zijn intussen al begonnen aan het laatste trimester van dit
schooljaar. Een korte, maar wel drukke periode met heel wat
leuke activiteiten.

KALENDER
Autoluwe schoolweek
Van maandag 05.05.2014 tot en
met vrijdag 09.05.2014

Autoluwe schooldag

Met deze nieuwsbrief willen we jullie informeren over de
volgende onderwerpen:
 Autoluwe schoolweek
 Toegangspoorten
 Schoolfeest
Linde Verstappen
Directeur

Woensdag 07.05.2014

Lentefeest / Feestelingen
Zondag 11.05.2014

AUTOLUWE SCHOOLWEEK
Zo veel mogelijk de auto aan de kant laten staan en op een
veilige en leuke manier naar school gaan, dat is waar ook wij,
samen met de provincie Limburg voor willen gaan tijdens
de Autoluwe Schoolweek van 5 tot en met 9 mei 2014.

Moederdag
Zondag 11.05.2014

Schoolfeest
Zondag 18.05.2014

Stadsklassen (6

de

leerjaar)

Van maandag 19.05.2014 tot en
met woensdag 21.05.2014

Eerste Communie
Zondag 25.05.2014

Hemelvaart
Donderdag 29.05.2014

Facultatieve vrije dag

Tijdens deze week willen alle scholen zich immers inzetten om,
naast duurzame mobiliteit ook extra aandacht te schenken
aan de verkeersveiligheid. In de lagere afdeling doen wij dit
aan de hand van het project “Sam de verkeersslang”.
Hoogtepunt van deze week is de “Autoluwe Schooldag” op
woensdag 7 mei 2014. Noteer deze datum zeker in je agenda!
Die dag nodigen we alle leerkrachten, leerlingen, maar ook
ouders en grootouders uit om eens “autoluw” naar school te
komen: stappend, trappend, met de bus of carpoolend.

Vrijdag 30.05.2014

Bedenk dat lopen en fietsen naar school belangrijk is voor de
verkeerservaring. Een kind in de auto neemt niet zelf actief
deel aan het verkeer. Te voet of met de fiets is ook beter voor
het milieu én je kind krijgt beweging, wat ten goede komt aan
de gezondheid!
Laat je dus niet vangen en werk samen met ons aan een
duurzaam en veilig verkeer naar en rond onze school!
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TOEGANGSPOORTEN
Tijdens de paasvakantie werd de omheining aan het hoofdgebouw vervangen en werden er
eveneens nieuwe toegangspoorten geplaatst.
Iedereen dient voortaan via de nieuwe toegangspoort op de hoek (= schuine zijde) van de
kleuterafdeling de school binnen en buiten te gaan. Het kleine poortje (= voorkant) mag enkel
gebruikt worden door de kinderen die met de bus naar school komen.
Uitzondering:
 De kinderen van de lagere afdeling die met de fiets komen, mogen de school binnen
komen via de middelste poort, ter hoogte van de fietsenrekken.
 De kinderen die met de bus naar school komen, mogen via het kleine poortje aan de
voorkant van de kleuterafdeling de school binnen komen en dit steeds onder
begeleiding van de toezichthoudende leerkracht.
Opgelet:
Alle toegangspoorten worden bij het 2de belsignaal afgesloten.
 Kinderen die te laat komen dienen zich steeds aan te melden op het secretariaat of
bij de directie.
 Ouders, grootouders, leveranciers… kunnen tijdens de schooluren de school enkel
betreden via de poort ter hoogte van het secretariaat (= hoofdgebouw!)

SCHOOLFEEST
Op zondag 18 mei 2014 zal ons jaarlijks schoolfeest plaatsvinden.
Noteer deze datum dus zeker in je agenda en zorg dat je er bij bent!
Iedereen is van harte welkom vanaf 13u30! Nodig dus al je familie, vrienden en kennissen uit,
want het belooft een groot feest te worden!
Hopelijk tot dan!!!
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