Nieuwsbrief GO! De Sprong
VOORWOORD
Het einde van het schooljaar en het begin van de zomervakantie
staan al voor de deur. Het was voor ons een leerrijk schooljaar:
soms stressvol, soms moeilijk, maar met ook heel veel leuke en
toch wel speciale momenten.
Wij willen jullie dan ook bedanken voor het vertrouwen, de steun
en de aangename samenwerking. We hopen dan ook om het
volgend schooljaar op dezelfde manier te kunnen verder
werken.

KALENDER
OVSG – toetsen 6

de

lj.

Vanaf maandag 16.06.2014

Mama- en papafeest (KO)
Woensdag 18.06.2014

Schoolreis (KO)
Vrijdag 20.06.2014
de

Sportdag (2

de

en 3

graad)

Donderdag 19.06.2014
ste

Sportdag (1

graad)

Maandag 23.06.2014
de

de

de

Schoolreis (3 , 4 , 5

lj.)

Maandag 23.06.2014

Oudercontact & Rapport
dinsdag 24.06.2014

School maken doe je niet alleen. Wij willen dan ook de
schoolraad, het oudercomité en het ganse schoolteam
bedanken voor hun dagdagelijkse inzet.
Gelukkig kan onze school ook vaak een beroep doen op
bereidwillige (groot)ouders en dat maakt echt het verschil.
Dank U wel mensen!
Ook onze leerlingen willen we zeker niet vergeten, want het is
tenslotte voor hen dat we dit allemaal doen.
Jongens en meisjes, wij wensen jullie allemaal een
welverdiende vakantie toe.
Onze zesdeklassers wensen we heel veel succes in de
secundaire school en onze oudste kleuters heten we van harte
welkom in het 1ste leerjaar van de lagere school.

Proclamatie (3KO)
Woensdag 25.06.2014

Proclamatie (6LO)
Donderdag 26.06.2014

Extra facultatieve vrije dag
Maandag 30.06.2014

Met deze nieuwsbrief willen we jullie informeren over de
volgende onderwerpen:
 Gebruik toegangspoorten (hoofdgebouw)
 Parkeerzone voor de bus
 OVSG – toetsen (6de leerjaar)
 Mama- en papafeest
 Oudervereniging
 Oudercontact en Rapport
de
 Proclamatie 3 kleuterklas
 Proclamatie 6de leerjaar
 Cafetaria gesloten vanaf maandag 23 juni 2014
 Laatste schooldag
Linde Verstappen
Directeur
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GEBRUIK TOEGANGSPOORTEN (HOOFDGEBOUW)
Om de veiligheid van al onze kinderen te garanderen, vragen wij met aandrang om steeds
via de toegangspoort op de hoek (= schuine zijde) van de kleuterafdeling de school binnen
en buiten te gaan.
Ouders en kinderen die via het kleine poortje de school binnen en buiten gaan, maken
het voor de toezichthoudende leerkrachten heel moeilijk om het overzicht te bewaren.
Het kleine poortje (= voorkant) mag enkel gebruikt worden door de kinderen die
met de bus naar school komen en dit ook steeds onder begeleiding van de
toezichthoudende leerkracht.
Wij rekenen dan ook op jullie actieve medewerking en begrip!

PARKEERZONE VOOR DE BUS
Sinds 6 januari 2014 werd er aan de voorzijde van de kleuterafdeling van het hoofdgebouw
door de gemeente een parkeerzone voor de schoolbus voorzien.
We zijn dan ook erg teleurgesteld in het feit dat deze parkeerzone niet gerespecteerd wordt.
Nog steeds parkeren ouders, maar ook anderen op deze parkeerzone. Hierdoor onstaan vaak
onveilige situaties voor onze kinderen. Regelmatig dient de schoolbus immers te stoppen op
de rijbaan en dat is echt onaanvaardbaar.
Samen met de Stad Maaseik en de politiediensten zal er voortaan streng opgetreden worden.
Personen die zich niet houden aan het parkeerverbod, zullen door de politie onmiddellijk
beboet worden.
Ook in de wijkschool dienen ouders te parkeren op de voorziene parking en niet aan de zijkant
van de kleuterafdeling. Deze zone is enkel bestemd voor de schoolbus.

OVSG – TOETSEN (6DE LEERJAAR)
Het einde van de lagere schooltijd van onze zesdeklassers is in zicht.
Elk jaar doen de leerlingen mee aan de centrale toetsen
nl. de eindtoetsen, opgesteld door OVSG.
Er worden toetsen aangeboden voor wiskunde, Nederlands en wereldoriëntatie.
Deze toetsen zijn een hulpmiddel om te zien of onze leerlingen de eindtermen van het
basisonderwijs bereikt hebben en vlot de stap naar het secundair onderwijs kunnen zetten.
Aan alle zesdeklassers: veel succes!!!
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MAMA- EN PAPAFEEST (KLEUTERS)
Op woensdag 18 juni 2014 organiseren we speciaal voor de mama’s en papa’s van onze
kleuters een “mama- en papadag”. Eén dag in het jaar waarop we hen samen met hun kind
een leuke voormiddag willen gunnen.
De mama’s en papa’s worden verwacht samen hun kleuter(s) om 8u45 op de wijkschool,
gelegen aan de Koningin Astridlaan 91 te Maaseik. Dit geldt ook voor de kleuters van het
hoofdgebouw. Zorg ervoor dat jullie die dag sportieve kleding en sportieve schoenen dragen!

OPROEP OUDERVERENIGING
Onze oudervereniging organiseert elk jaar verschillende activiteiten,
steeds ten voordele van onze leerlingen en onze school.
Via deze activiteiten steunt u niet alleen de school en haar werking,
U heeft op deze manier ook de kans om elkaar en de school beter te leren kennen.
Langs deze weg willen we dan ook een oproep doen naar ouders die meer betrokken willen
zijn bij de werking van de school.
Wij willen ook een vrijwilligersgroep met helpende leden oprichten. Van deze mensen
verwachten wij niet dat ze elke vergadering of activiteit aanwezig kunnen zijn. Wij nemen
contact met hen op als we extra hulp kunnen gebruiken. Hoe groter deze lijst, hoe meer
mogelijkheden we hebben om een beurtrol op te stellen. Zo is niet iedereen de hele dag aan
het werk en heeft iedereen tijd om ook te genieten van de activiteit.
Actief lid zijn betekent dat u de vergaderingen bijwoont en dat u meepraat, meedenkt over
zaken die de school en vooral de leerlingen aangaan. Als oudervereniging willen wij immers
best wat tijd en energie steken in het welzijn van de school.
Bent u geïnteresseerd, vul dan bijgevoegde strook in en bezorg deze via uw kind aan de
klasleerkracht.

OUDERCONTACT & RAPPORT
Op dinsdag 24 juni 2014 organiseren we het laatste oudercontact van dit schooljaar.
De kinderen van de lagere afdeling krijgen dan ook hun eindrapport.
In de loop van volgende week ontvangt u hiervoor een inschrijvingsformulier.
Bezorg dit inschrijvingsformulier zo snel mogelijk aan de klasleerkracht van uw kind!
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PROCLAMATIE 3DE KLEUTERKLAS
Ook dit jaar nemen heel wat kleuters afscheid van de kleuterschool om de belangrijke stap te
zetten naar de “grote school”.
Omdat zij met succes de kleuterschool hebben doorlopen, verdienen zij natuurlijk ook een
echt kleuterdiploma.
Ouders die aanwezig willen zijn op deze officiële plechtigheid dienen woensdag 25 juni 2014
om 10u45 zeker vrij te houden.

PROCLAMATIE 6DE LEERJAAR
Op donderdag 26 juni 2014 om 18u00 vindt de proclamatie plaats van onze zesdeklassers
en dit in de refter van het Atheneum Campus Van Eyck. De leerlingen van het 6de leerjaar
ontvangen dan hun getuigschrift basisonderwijs.
Natuurlijk hoort bij zo’n officieel afscheidsfeest ook een receptie voor de ouders. Wij wensen
onze zesdeklassers alvast het allerbeste toe bij hun verdere studies! Uiteraard blijven zij
steeds van harte welkom op onze school.

CAFETARIA GESLOTEN VANAF MAANDAG 23 JUNI 2014
Vanaf maandag 23 juni 2014 is de keuken en de cafetaria omwille van technische redenen
gesloten. De kinderen dienen dan ook de laatste week steeds een lunchpakket
mee te brengen en zullen dit in de klas of in de overdekte speelplaats opeten.

LAATSTE SCHOOLDAG OP VRIJDAG 27 JUNI 2014
Voor de kinderen start de welverdiende zomervakantie op vrijdag 27 juni 2014 om 12u20.
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OPROEP OUDERVERENIGING (→ INVULSTROOKJE!)
Gelieve onderstaand strookje in te vullen
Ouder van (Naam leerling): ……………………………………………………… uit klas …………
Wenst lid te worden van de oudervereniging van onze school, BS De Sprong? (*)
 Ik wil helpend lid worden
 Ik wil actief lid worden
 Ik wil geen helpend of actief lid zijn
Indien u helpend of actief lid wilt worden, vragen wij u om onderstaande gegevens in te vullen
en terug te bezorgen via uw kind aan de klasleerkracht.
Naam: …………………………………………………………………………………..
Telefoonnummer: ……………………………………………………………………..
E-mailadres: ……………………………………………………………………………
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