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KALENDER 
 
 

Instapdag peuters 
Maandag 03.11.2014 
 

Facultatieve vrije dag 
Maandag 10.11.2014  
 

Wapenstilstand 
Dinsdag  11.11.2014 
 

Smuldag 
Vrijdag 14.11.2014 
 

Alles met de bal 
Maandag 17.11.2014 (2

de
 graad) 

 
Do you like music? 
Dinsdag 18.11.2014 (1

ste 
– 6

de
lj.) 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

- Voorwoord 
- Vrije dagen in november 
- Schoolkrant GO! News 
- Smuldag 
- “Make a wish” – acties 
- Project “Do you like music? 
- Inschrijvingsstrook smuldag 

 

VOORWOORD 
 

Na een mooie herfstvakantie is het weer tijd om er stevig 
tegenaan te gaan. Via deze nieuwsbrief willen we jullie dan  
ook weer op de hoogte brengen van het reilen en zeilen in 
onze school en dit voor de komende periode!  
 

Dus neem even de tijd om onze nieuwsbrief door te lezen. 
 

Veel leesplezier…  
 

Linde Verstappen 
Directeur 

 
VRIJE DAGEN IN NOVEMBER  
 

In november hebben we nog 2 vrije dagen. 
nl. maandag 10 november 2014: facultatieve dag (= brugdag)     
     dinsdag 11 november 2014: Wapenstilstand 
Op deze dagen is er dus geen school!  
 
Let op: Robbedoes is op deze dagen ook gesloten! 
 

SCHOOLKRANT GO! NEWS  

 
De eerste schoolkrant GO! NEWS is uit. Ouders die zich 
ingeschreven hebben om de briefwisseling via mail te 
ontvangen, krijgen onze GO! News via mail toegestuurd.  
Alle andere ouders kunnen onze GO! News terugvinden op 
onze website. www.desprongmaaseik.be  
 
Ouders die hem alsnog via mail willen ontvangen, kunnen hun 
mailadres registreren via de website of sturen een mail naar: 
secretariaat@desprongmaaseik.be. 
 

SMULDAG   

 
Op vrijdag 14 november 2014 organiseren wij onze jaarlijkse 
smuldag. Dit jaar hebben we voor de volgende formule 
gekozen “Pastabuffet à volonté” . 
 
Heerlijke, Italiaanse culinaire pasta’s worden u aangeboden. 
aan volgende democratische prijzen. 
- Volwassenen: € 12 
- Kinderen ( ≤ 12 jaar): € 6 
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Willen jullie erbij zijn? Wees dan snel…  
De inschrijvingen lopen immers ten einde! Je kan het inschrijvingsstrookje (→ zie bijlage!) 

inleveren tot en met vrijdag 7 november a.s. 

Nog even vermelden dat de opbrengst van onze smuldag integraal naar de materiële en 
didactische noden van onze kinderen gaat. (vb. busvervoer schoolreizen en uitstappen, 
aankoop speeltuigen…). Breng dus zeker familie, vrienden en kennissen mee.   

Onze kinderen rekenen echt op uw aanwezigheid en steun! 

 
MAKE A WISH 
 
Onze school werd genomineerd door onze collega, Raf Vandeweerdt  om zich in te zetten 
voor een goed doel. Nee, geen emmer ijskoud water voor een donatie aan de ALS LIGA, 
maar wel een donatie aan Make A Wish Vlaanderen. 
 
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.  
 
Om dit te realiseren, worden er dan ook door onze kinderen een aantal acties georganiseerd. 
Deze acties werden u reeds meegedeeld via onze schoolkrant “GO! News”  
 
Wat staat er allemaal op de planning? 
November: 

 Verkoop van bloemstukjes → kleuters van de wijkschool 

 Verkoop van wafels → kleuters van het hoofdgebouw 

 
Voor de kerstperiode: 

 Kerstkoor → leerlingen van het 2de leerjaar 

 
Tijdens de wintermaanden:  

 Verkoop wafels → leerlingen 4de leerjaar 

 Verkoop warme chocomelk tijdens de speeltijd → leerlingen 3de graad 

 Verkoop popcorn tijdens de speeltijd → leerlingen 1ste leerjaar 

 
Voor de paasvakantie: 

 Verkoop van paaseieren → leerlingen 3de graad 

 
Tijdens het 3de trimester: 

 Carwash → leerlingen 3de graad 

 Verkoop ijsjes → leerlingen 3de leerjaar 

 
Met elke bijdrage van jullie, hoe klein ook, kunnen wij een kind gelukkig maken! 

Dit mag je zeker 

niet missen! 
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PROJECT “DO YOU LIKE MUSIC?” 

 

In het najaar van 2014 organiseert Koor&Stem, in samenwerking met de provinciale 

afdelingen van Koor&Stem, een aantal zangdagen op verschillende scholen in Vlaanderen.  

Op deze zangdagen wordt gewerkt met de didactische bundel Do you like music? 

Wij zijn dan ook ontzettend trots dat onze school mag deelnemen aan dit unieke project.  
Op 18 november 2014 zullen wij GO! De Sprong gedurende een hele dag omtoveren tot 
“Zingende School”.  

Op deze dag komen dan een aantal professionele docenten naar onze school om met de 
kinderen en leerkrachten te zingen. De leerlingen van het 1ste tot en met het 6de leerjaar 
krijgen niet alleen de kans om te zingen, maar zullen daarbij ook veel bewegen en knutselen. 
Voor deze kinderen en hun leerkrachten wordt het vast een hele fijne, mondiale dag met op 
het einde een mini-concert voor de ouders.  

Dit mini-concert zal plaatsvinden in de refter van het Atheneum Campus Van Eyck  

om 14u30. Noteer dit dus zeker in uw agenda! 

 

INSCHRIJVINGSSTROOK SMULDAG 

 
Bijlage: Inschrijvingsstrookje van onze smuldag die plaatsvindt op vrijdag 14 november a.s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schrijf snel in!!!  
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