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Scholenveldloop! En of dat gelukt is! 
 
Naar jaarlijkse gewoonte vond bij het begin van een nieuw schooljaar de scholenveldloop plaats. 

Dinsdag 23 september hebben de leerlingen van het 2de leerjaar hun beste beentje voorgezet om de 

veldloop tot een goed einde te brengen. 

 

Vol van energie en spanning stonden als eerste de jongens klaar 
aan de start. Als een sneltrein renden ze er vandoor om als 
eerste over de finish te komen.  
Ook de meisjes stonden vol spanning te wachten om het beste 
van zichzelf te geven. De regel 'dames eerst' was hier niet van 
toepassing. Ze hebben het zich niet aan hun hartje laten komen en 
liepen de longen uit hun lijf.  
We mogen toch wel fier zijn op de leerlingen van het 2de leerjaar, 
want ze sleepten zo maar 2 medailles in de wacht!  
De gouden medaille ging naar Xander Hoho, gevold door Nabil 
Dkhissi met de bronzen medaille. 

 
Dikke duim voor alle jongens en meisjes van het 2de leerjaar!! 
 
 

Kinderen in de derde kleuterklas maken kennis met Pompom 
 

In de derde kleuterklas maakten de kleuters kennis met 

Pompom, de klaspop. 

 

Pompom heeft een heleboel leuke spelletjes en  spannende 

verhalen meegebracht. Elke woensdag verstopt hij in de klas een 

nieuwe letter. Deze letter is dan “de letter van de week”. 

De kleuters zoeken dan woordjes en activiteiten die bij deze 

letter passen en Pompom… die kijkt blij toe! 
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In dit nummer: 
 2J * 2M Scholenveldloop 

 K3C * K3B  Kleuters maken kennis met 

Pompom en Basje Proper in de klas 

 1L * 1E  Nieuw in de klas 

 6C * 6CL  Met de bendemobiel door Europa 

 NT2  Nieuws uit de NT2 klas 

 3C * 3T  Het derde leerjaar gaat op stap.. 

 5L * 5R  Bezoekje aan de boerderij van Kees 

 Peuters  Lekker gezond op de wijkschool  

 K2M * K2J  Naar de markt en tanden 

poetsen 

 4A * 4W  Scholenveldloop 

 Go! De Sprong in de kijker! 

 Wist je dat? 
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Basje Proper op bezoek in de derde kleuterklas 
 

Op dinsdag 16 september verwelkomden de kleuters 

van juf Belinda en juf Carine, Basje Proper in hun klas, 

in samenwerking met ‘DeVoorzorg’.   

 

Basje Proper leerde de kleuters op een leuke, speelse 

manier hun lichaam ontdekken. Samen met hem  

werden de stappen om zich te wassen en hun tanden 

poetsen ontdekt.  Als afsluiting van deze leuke activiteit 

mochten de kleuters zelf nog enkele zeepjes maken. 

 

 

Samen in de klas met “Mol & Beer” 

 

Ik ben super mega blij…  

want ik heb er 2 nieuwe vrienden bij! 

Mol en Beer heten zij. 

Maar ook de juf hoort erbij!  

 

Ik ben nog steeds blij…  

want ik heb er 2 slimme vrienden bij! 

Mol en Beer leren mij… 

LETTERS lezen : i en ij 

WOORDEN lezen : ik en jij 

ZINNEN lezen : poes is blij  

En binnenkort ook…  

BOEKEN lezen : JOEPIE JEI!  

 

Niet alleen lezen heeft veel te betekenen.  

Maar ook schrijven 

en niet te vergeten rekenen!  

Ik kan al tellen van 0 tot 5 en omgekeerd 

en de splitsingen, + en - heb ik wel eens 

verkeerd.  

Maar foutjes maken mag in mijn klas. 

En tijdens W.O. en M.V. ben ik volledig in mijn 

sas! 

Ik heb al vele leuke activiteiten gedaan, 

waarvan de foto’s op Facebook staan!  
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De leerlingen van 6c en 6cl trekken met de 

taalbendemobiel door Europa. 

 

“ Aujourd’hui, nous allons take a little trip to Europe 

to learn more about four countries. Wollen sie 

mitfahren?”  

 

Dat was de inleiding van een zeer leuke opdracht voor 

de leerlingen van het zesde leerjaar. De leerlingen 

werden gebombardeerd tot geografie-experts, experts van bekende persoonlijkheden of iconen en 

toerisme-experts. Ze staken de landsgrenzen over en 

brachten met de taalbendemobiel een bezoek aan 

vier Europese landen: Engeland, Frankrijk, Duitsland 

en Nederland. Tijdens deze trip spraken de leerlingen 

over hun eigen onderdeel waarin ze ondertussen 

expert waren. Zo weten de kinderen nu dat Gustave 

Eiffel samen met enkele medewerkers de Eiffeltoren 

ontwierp en dat de Berlijnse muur voor een scheiding 

tussen West-Berlijn en Oost-Berlijn zorgde  

Daarnaast ontdekten ze dat de’ Big Ben’ de 

grote slagklok is, die je terugvindt in de 

toren van het ‘Palace of Westminster’ in 

Londen en nog zoveel meer in verband met 

de uitgekozen landen. De leerlingen werkten 

intens samen in groep om deze opdracht uit 

te werken tot een wandelpad 

met verschillende 

informatiestandjes. Kortom, 

een gezellige, educatieve 

namiddag voor klas 6C en 6CL  !  
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Nieuws uit de NT2 klas 

 

Op 1 september gingen na een welverdiende vakantie de schoolpoorten weer open. Het was voor veel 

kinderen, juffen en meesters, maar ook voor veel ouders een spannende dag. Voor enkele bijzondere 

leerlingen was het een extra spannende dag. Zij kwamen helemaal nieuw uit een ander land en 

spraken en verstonden geen woord Nederlands.  

 

Deze kinderen zijn wij, Arseniy, Jagoda en Oliwia. Wij zitten bij juf 

Chantal in de NT2 klas. In deze klas leren wij zo snel mogelijk 

Nederlands, naast de gewone vakken die iedereen krijgt. Andere vakken 

zoals turnen, zwemmen, Godsdienst/Zedenleer doen wij samen mee 

met de “grote klas”.  Ook alle leuke uitstappen, doen wij samen met al 

onze vriendjes van de “grote klas”. 

De eerste dag kregen wij een rondleiding door de school en werden ons 

de eerste Nederlandse woorden al geleerd. Dit waren allemaal woorden 

die over school gingen en die dus goed van pas kwamen. 

Na een tijdje zijn we verhuisd naar een nieuw lokaal dat meneer Jo voor 

ons heeft gemaakt. Hier is het erg gezellig en voelen wij ons heel erg 

thuis. 

De juf werkt met thema’s . Momenteel werken we  aan het thema 

‘herst’. 

Wij hebben een mooie herfstboom op de muur van ons lokaal mogen 

knutselen. Die is erg mooi, vinden wij zelf. Daarom heeft juf Riet er een 

foto van gemaakt, zodat iedereen die de schoolkrant leest kan zien hoe 

mooi de boom is geworden.  

 

Het derde leerjaar gaat op stap…. 

   

De leerlingen van het derde leerjaar hebben in 

de eerste weken van het schooljaar al enkele 

leuke uitstappen gedaan.  

 

In de eerste week maakten ze kennis met de 

Stedelijke Muziekacademie in Maaseik . Daar 

leerden ze een mooi liedje zingen , mochten ze 

op muziekinstrumenten spelen en zich nog 

eens uitleven in een toneeltje over een mooi 

hondje kopen.  
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De week erna verkenden ze Bokrijk.  
Met hun schorten en mutsjes stapten de meisjes 100 jaar 
terug in de tijd en wasten ze de kleding in een tobbe. 
Ondertussen werkten de jongens in de tuin onder leiding 
van boer Jean. Na deze zware arbeid genoten ze van een 
picknick en een leuk speeluurtje op de glijbanen en 
andere speeltuigen van de grote speeltuin..  
Daarna was het werken geblazen in de klas. Lezen, tafels, 
optellen en aftrekken, spellingsregels toepassen… de 
vakantie was gedaan. Maar er was ook tijd voor 
knutselen, krijttekeningen, veldloop, zwemmen en 
andere leuke dingen.  

 
We vergeten zeker niet  het insectenhotel 
dat de leerlingen van het 3de leerjaar 
hebben opgevuld met houtblokken, 
bamboestokken, takken, buisjes…. De 
kleine beestjes zullen tevreden zijn met 
hun luxehotel.   
De boswachter leerden de leerlingen 
tijdens de uitstap in het bos in 
Neeroeteren nog meer over dieren. Ze 
moesten  goed luisteren naar alle 
geluiden en kijken naar de sporen die de 
dieren hadden gemaakt. Wie dacht dat er 
geen everzwijnen in de bossen van 
Neeroeteren rondliepen had het mis. Je 
ziet ze niet maar ze zijn er wel, net zoals 
zovele andere bosdieren. 

  

 

Het 5de leerjaar brengt een bezoekje aan de boerderij van Kees 

 

Op vrijdag  19 september, een prachtige 

zonovergoten dag, waren we uitgenodigd voor een 

rondleiding op de boerderij van Kees in Voorshoven. 

 

Om onze verkeerslessen in de praktijk om te zetten 

besloten we om met de fiets te gaan.  Wel ouders, het 

mag gezegd worden, wij zijn terecht fier op jullie 

zonen en dochters. De heen- en terugreis verliep vlot 

en de afgesproken regels werden piekfijn opgevolgd. 
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Op de boerderij zijn we van alles te weten gekomen. 

Zo hadden de koeien er een carrousel. Neen, niet zo 

één als op de kermis, maar een ‘melkcarrousel’. 

Dat koeien geen chocomelk geven, dat wisten we al, 

maar dat sojamelk van sojabonen wordt gemaakt,  

zorgde voor verbaasde blikken. 

De kuikentjes, die voorzichtig geknuffeld mochten 

worden, veranderden menig stoere bink en meid in 

knuffelbeertjes. Zachtjes strelend op de arm of in hun 

T-shirt gewikkeld slaagden ze 

erin om deze diertjes tot rust te 

brengen. Echt schattig! 

De imker liet ons lekkere honing 

proeven en gaf ons tips om bijen 

en wespen op een veilige afstand 

te houden en Karlijn leerde ons 

een liedje over koeien, biggetjes 

en horzels. 

Een heel mooi initiatief was de 

schooltuin uit Dorne. Zij lieten 

ons genieten van hun pas geoogste groenten en bloemen en legden ons met heel veel passie uit hoe 

deze tuin tot stand was gekomen en hoe de werking verliep. We waren stiekem wel een beetje jaloers. 

’s Middags werden we verwend met een drankje en een kippenburger en bij het afscheid nemen, kreeg 

ieder nog een rugzak met lekkere dingen in. Terug op school genoten we nog eventjes van het zonnetje 

en van het lekkers dat in de rugzak zat.  

Conclusie: zeker voor herhaling vatbaar! 

 
 
Lekker gezond op de wijkschool 
 
De peuters en kleinste kleutertjes van onze 
wijkschool verwelkomden een nieuwe vriend: 
Rupsje Nooitgenoeg. 
 
Samen met hem leerden ze over het fruit.   

Hierbij kwamen vooral appels, peren, bananen en 

druiven aan bod. 
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Natuurlijk mocht iedereen overal lekker van proeven: 

we maakten echte rupsjes door lekkere druifjes op een 

satéstokje te prikken en we maakten heerlijke 

appelmoes.   

Na het harde werken, kon iedereen genieten van een 

vers, maar vooral heel erg gezond tussendoortje!  

Smakelijk!!! 

 
  

 

 

 

 

 
 

 

Wij gaan naar de markt!!!  

 

Op woensdag 17 september, zijn de kleuters van 
Juf Marijke en Juf Jacqueline 
naar de markt geweest.  
 
Op de markt hebben wij allerlei dingen gezien. 
Maar wij gingen om fruit te kopen. Aan het 
fruitkraampje hebben wij allerlei verschillende 
soorten fruit gezien. Wij kochten druiven, appels, 
peren, bananen, pruimen, aardbeien en 
mandarijntjes. Met zware zakken zijn wij dan 
terug naar het klasje gegaan. 
De volgende dag hebben wij met al dat lekker 
fruit een fruitsaté  van gemaakt. 
Iedere kleuter zijn eigen saté. Wat was dat lekker 
en gezond. 
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Tandjes poetsen doen wij  zo … 

 

Niet alleen gezond eten is belangrijk ook onze tandjes poetsen hoort daarbij.  

 

Wij hebben allemaal een 

beker, tandenborstel en 

tandpasta mee naar de klas 

gebracht. Regelmatig 

poetsen wij dan ook onze 

tanden l, want tandhygiëne is 

wel heel belangrijk, ook bij 

ons op school!!!  

 

 

Scholenveldloop 4de leerjaar 

  

Ook dit jaar namen we weer deel aan de scholenveldloop van de stad Maaseik.   Alle leerlingen van 

alle scholen namen er aan deel.  Het is altijd leuk en erg spannend om met zo veel kinderen te moeten 

lopen. 

Het was heel mooi weer. We konden dus fijn genieten van deze mooie dag.  

We verheugden ons al een tijdje op deze veldloop en hebben tijdens de turnlessen hard getraind om 

onze conditie op een hoog peil te krijgen.  

Iedereen heeft zeer 

goed gelopen.  Elke klas 

van het 4de lj had zijn 

eigen winnaar; Lougaine 

won voor 4A en Ibrahim 

voor 4W. Ze behaalden 

een 1ste en een 3de 

plaats.  Wij willen hen 

van ons allemaal een 

hele dikke proficiat 

wensen. 

Wij zijn maar wat fier op 

‘onze’ medailles!!! 

Maria Annaloro 4A en Shania Baggen 4W 
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GO! De Sprong – In de kijker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wist je dat… 

 

 Het eerste  en tweede leerjaar een bezoekje hebben 

gebracht aan de Stedelijke Academie voor Woord, Muziek 

en Beeldende Kunsten van Maaseik? 

 

 De kinderen van het eerste leerjaar in een echte 

brandweerwagen hebben gezeten, een helm hebben 

opgezet, brandjes hebben geblust … toen zij een bezoekje 

brachten aan de brandweerkazerne van Maaseik? 

 

 Alle  kinderen van GO! De Sprong even hebben 

stilgestaan en gefilosofeerd over het recht op onderwijs 

en daarom de bel eens extra hebben laten rinkelen op 

vrijdag 3 oktober 2014 

want: ONDERWIJS VOOR IEDEREEN EN OVERALl!!! 

 

 Dat de  kinderen van 

het eerste leerjaar 

ondertussen een bezoekje 

brachten aan de fruitboer 

en de dierenarts  maar 

hierover nog een artikeltje 

verschijnt in HBVL 
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 Dat onze school allerlei activiteiten organiseert om de “Make-A-Wish  Foundation” te steunen? 

De “Make-A-Wish  Foundation”  is een organisatie die de  hartenwens van kinderen, die vechten 

tegen een  levensbedreigende ziekte, vervult om hoop, sterkte en vreugde te brengen.  

- Het derde leerjaar zal zo in de zomermaanden  tijdens de speeltijd  ijsjes verkopen. 

- De derde graad zal in de winterperiode tijdens de 

speeltijd wafels en warme chocomelk verkopen. 

Verder gaan ze voor Pasen eieren verkopen op de 

markt en een carwash  op de campus houden in 

de maand april, mei of juni.  

- Het eerste leerjaar zal popcorn maken en dit tijdens de speeltijd op school verkopen. 

- De leerlingen van het vierde leerjaar gaan wafels bakken in aanloop naar de kerstperiode. 

- Het tweede leerjaar gaat een kerstkoor organiseren om geld mee in te zamelen. 

- De kleuters van het hoofdgebouw gaan  wafels verkopen in november. 

- De peuters van de wijkschool na de herfstvakantie tot aan de kerstvakantie bloemstukken 

zullen  verkopen. 

 

 Een paar leerlingen er een broertje of zusje bij hebben gekregen?! 

- Imane Orchi (5W), Doaa Orchi (1L) en Aicha Orchi (6C) er een broertje Ismail bij 

kregen! 

- Nasri Ait –Ouhammou (PG) er een zusje bij kreeg Soraya! 

- El Ghoul Rayaan (K3C) en El Ghoul Rijaad (K1R) kregen er een zusje bij Noor! 

- Dilara  is het zusje geworden van Maxim Dirkx (K1D) en van Noa Dirkx (K3C)! 

- Er kwam ook een zusje voor Malek Hmaimou (K1D) haar naam is Fatima – Zara 

 

 

 

 

   GO!  De Sprong   REDACTIE & VORMGEVING: 
    Burg. Philipslaan 78    Claudia Van Eygen 
    3680 Maaseik    Marijke Timmermans      

      Wannes  Machiels 
                                                                                      Carine Reynders 
 

 

   089/56.04.82   *   www.desprongmaaseik.be   *  secretariaat@desprongmaaseik.be 

De volgende GO! News 

verschijnt op 

Vrijdag 19 december 

Veel leesplezier! 


