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 Nieuwsbrief GO! De Sprong 
 
 
 
 
 
 
KALENDER 
 

 

Pedagogische studiedag  
Woensdag 01.10.2014 
 

Dag van de leerkracht 
Zondag  05.10.2014 
 

Kijkdag peuters 
(wijkschool) 
Woensdag 15.10.2014  
 

Theater Zuidervis 
Maandag 20.10.2014 
 

Rapport 1
ste

 leerjaar 
Donderdag 23.10.2014 
 

Oudercontact  
(op uitnodiging) 
Donderdag 23.10.2014 
 

Herfstvakantie 
Van 27.10.2014 tot 02.11.2014 
 

Smuldag 
Vrijdag 14.11.2014 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

INHOUD 
 

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

- Pedagogische studiedag 
- Tutti Frutti (= fruitproject) 
- Saved by the bell 
- Turnkleding 
- Veiligheid aan de schoolpoort 
- Kijkdag voor peuters 
- Oudercontact 
- smuldag 

 

 

De eerste maand van het nieuwe schooljaar zit er al op. 
Hopelijk zijn jullie net als wij ook al wat in het ritme geraakt?  
 
Met deze nieuwsbrief willen we jullie informeren over aantal 
activiteiten en initiatieven voor de maand oktober.  
Tip: onze nieuwsbrief kan je ook raadplegen op de website!  
 
Linde Verstappen 
Directeur 
 

 

 

Op woensdag 1 oktober a.s. is er geen school voor onze 
kinderen, omdat er op die dag een pedagogische studiedag 
plaatsvindt voor alle leerkrachten. 
 
Opvang nodig?  
Contacteer dan “Robbedoes” →  Tel.: 089 / 56 05 67  

                                                     robbedoes@maaseik.be  

 

 
Vanaf oktober start ons project “Tutti Frutti”. De kinderen 
hebben hiervoor een inschrijvingsformulier ontvangen. Met dit 
project, krijgen de ingeschreven kinderen 30 woensdagen lang 
een vers stuk fruit op school.  
nl. van woensdag 08/10/2014 tot en met woensdag 10/06/2015 
 
De extra fruitdag op maandag blijft uiteraard ook nog steeds 
gelden. Op deze dag willen we de kinderen stimuleren om een 
gezond tussendoortje (fruit, groente, boterham…) te nuttigen.  
Koeken mogen dus NIET op maandag en woensdag. 
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Leerlingen en leerkrachten zijn wel eens opgelucht als ze ’s avonds de schoolbel horen. 

Maar miljoenen kinderen en jongeren op aarde horen de schoolbel zelden of nooit rinkelen. 

Nochtans is onderwijs de hefboom voor ontwikkeling. Onderwijs maakt werk van gelijke 

kansen.  Daarom zetten we op de Internationale dag van de Leerkracht (= 5 oktober) niet 

alleen de eigen leerkrachten in de schijnwerper. 

 

Overal ter wereld geven leerkrachten, vaak in moeilijke omstandigheden, het beste van 

zichzelf. Maar ook de miljoenen kinderen die geen toegang hebben tot basisonderwijs, 

verdienen onze aandacht. 

Daarom zullen wij op vrijdag 3 oktober 2014 de schoolbel eens extra laten luiden.  

Ook in de klassen van de lagere afdeling zijn er een aantal initiatieven waarbij we -aan de 

vooravond van de dag van de Leerkracht- de wereld willen laten horen dat er dringend iets 

moet veranderen. Zorg dus zeker dat uw kind een belletje bij heeft (vb. fietsbel, fluitje…) 

Meer info hierover kunt u terugvinden op de website: http://www.savedbythebell.be  

 
 

 
Er zijn nog steeds heel wat leerlingen die nog niet beschikken over de juiste turnkleding. 
Voor de turnles gelden volgende afspraken: 
- aangepaste schoenen (met witte zool)  
- zwarte turnbroek 
- T-shirt met logo van de school (€ 7,50) 

Dit T-shirt kan u bestellen via de klasleerkracht van uw kind en wordt verrekend met de 
maandelijkse factuur. 
 

 

 
Om de veiligheid van uw kind, maar ook al onze andere kinderen te blijven garanderen, 
willen we u vragen om uw kind op te wachten in de wachtzone (= speelplaats kleuterafdeling)  
en dus niet aan de buitenkant van de schoolpoort. Momenteel staan heel wat ouders (zelfs 
met de fiets) te wachten op het voetpad en/of fietspad. Hierdoor wordt de doorgang voor 
onze kinderen, maar ook andere weggebruikers bemoeilijkt en ontstaan er opnieuw  
onveilige situaties op de hoek van de Burgemeester Philipslaan. 
 
Door uw kind aan de binnenkant op te wachten, kunt u samen met uw kind de school 
verlaten en behouden wij als team ook het overzicht. Ouders die met de fiets komen,  
mogen hun fiets plaatsen in het fietsenrek op de speelplaats van de kleuterafdeling. 
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Van peuter naar kleuter, dat wordt een heel groot avontuur.  
Als voorbereiding op deze toch wel grote stap organiseren we dan ook een kijkdag voor  
de peuters die na de herfstvakantie voor het eerst instappen op onze school. 
 
Op woensdag 15 oktober 2014 van 10u00 tot 12u00 kunnen deze peuters een bezoekje 
brengen aan onze school. Zo kunnen zij kennis maken met de werking in de peuterklas  
van juf Geert.  

 

Op donderdag 23 oktober 2014 organiseren we voor onze kleuters en de leerlingen van 
 het 1ste leerjaar een eerste oudercontact.  

Voor de leerlingen van het 2de tot en met het 6de leerjaar is er enkel een oudercontact op 

uitnodiging van de leerkracht of op vraag van de ouders.  

De ouderbrieven worden binnenkort meegegeven, zodat u zich kan inschrijven. 

 

Vrijdag 10 oktober 2014 wordt een bijzondere dag voor het GO! Onderwijs van de Vlaamse 

Gemeenschap, want dan viert het GO! in Tour & Taxis Brussel immers een groot feest ter 

gelegenheid van 25 jaar GO!. Een feest om alle personeelsleden te bedanken voor het 

engagement van de voorbije jaren.  

 

Aangezien het GO! de deelname van zoveel mogelijk personeelsleden verwacht en wij ook 

onze personeelsleden de kans willen bieden om deel te nemen aan dit evenement, hebben 

we beslist om onze smuldag te verplaatsen. 

 

Onze smuldag zal dus niet plaatsvinden op vrijdag 10 oktober 2014, maar wel op  

vrijdag 14 november 2014. We hopen u dan ook talrijk te mogen ontmoeten op  

onze feestelijke smuldag! Noteer deze datum alvast in uw agenda! 

 

 

Van maandag 27 oktober 2014 tot en met zondag 2 november 2014! 
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