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 Nieuwsbrief GO! De Sprong 
 
 
 
 
 
 
 
 

KALENDER 
 
 

Instapdag peuters 
Maandag 02.02.2015 

 
Meeloopdag (6C – 6CL) 
Donderdag 05.02.2015 

 
Pedagogische studiedag 
Vrijdag 06.02.2015 

 
Dikke-truiendag 
Woensdag 11.02.2015 
  

Carnaval 
Vrijdag 13.02.2015  
 
 
 

 
 

 
 

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

- Voorwoord 
- Projectdag “Van Eyck-jaar” 
- Pedagogische studiedag 
- Dikke-truiendag 
- Carnaval op school 
- Krokusvakantie 
 
 

 

VOORWOORD 
 

Met deze nieuwsbrief brengen we jullie weer graag op de  
hoogte van de activiteiten en nieuwtjes van februari 2015.  
  
Linde Verstappen 
Directeur 

 
PROJECTDAG I.F.V. HET VAN EYCK-JAAR 
 

Maaseik viert in 2014 en 2015 het Van Eyck-jaar met een zeer 

ruim en divers aanbod aan activiteiten. Stad Maaseik en het 

Cultureel Platform Maaseik organiseren tentoonstellingen, 

evenementen, lezingen, publicaties… en dit in het teken van     

de Gebroeders Jan en Hubert Van Eyck. 

Op 5 september 1864 onthulde Koning Leopold I het standbeeld 

van de Gebroeders Van Eyck op de Markt. Nu – 150 jaar later – 

staat dit monument opnieuw in het middelpunt. 

Ook wij – GO! De Sprong – van Campus Van Eyck willen stil 

staan bij het oeuvre van Jan en Hubert Van Eyck.  

Wij organiseren dan ook op vrijdag 30 januari 2015 een speciale 
projectdag i.f.v. het Van Eyck-jaar. Gedurende een hele dag 
zullen wij onze school omtoveren tot een “kunstzinnige school” 
waarbij al onze kinderen op een creatieve manier hulde brengen 
aan de Gebroeders Van Eyck. 
 
Tijdens de opendeurdag van Campus Van Eyck die zal 
plaatsvinden op zondag 8 maart 2015 kan iedereen de 
kunstwerken van onze kinderen bewonderen.  
Noteer deze datum dus alvast in jullie agenda en kom zeker een 
kijkje nemen op de site van Campus Van Eyck! 
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PEDAGOGISCHE STUDIEDAG 

Op vrijdag 6 februari 2015 is er geen school voor onze kinderen, omdat de school  
een pedagogische studiedag organiseert voor alle leerkrachten. 
 

DIKKE-TRUIENDAG → DONDERDAG 12 FEBRUARI 2015 

 

Op donderdag 12 februari 2015 organiseren we op school een “Dikke-truiendag”.  

Dikke-truiendag is een jaarlijkse campagne van de Vlaamse Overheid rond 

klimaatsverandering. Door een aantal eenvoudige acties kan iedereen energie besparen  

en de CO2-uitstoot laten dalen. Deze campagne past in het Vlaamse klimaatbeleidsplan 

waarin Vlaanderen zich engageert om de uitstoot van broeikasgassen tot gemiddeld 83,4 

miljoen ton per jaar te beperken.  

  

Op Dikke-truiendag wordt bij ons op school de verwarming in alle lokalen een graadje  

lager gezet.  

 

Om deze dag ook symbolisch in de verf te zetten, verwachten we dat alle kinderen en 

leerkrachten extra warm gekleed naar school komen: een dikke wollen trui, een sjaal of 

berenmuts, extra wollen sokken en een paar handschoenen.  
Meer info over de Dikke-truiendag vindt u op: www.dikketruiendag.be 
 

CARNAVAL → VRIJDAG 13 FEBRUARI 2015 

 
Op vrijdag 13 februari a.s. vieren wij zoals elk jaar “carnaval” op school. In de voormiddag  
organiseren de leerkrachten een aantal leuke ateliers (knutselen, dans, koken of  
bakken…) en in de namiddag is er de optocht door de stad Maaseik.  
 
Carnaval staat dit schooljaar in het teken van het “Van Eyck-jaar”.  
Het zou dan ook leuk zijn, moesten zoveel mogelijk kinderen zich verkleden. Dit is echter niet 
verplicht!!! Meer informatie over de route van de optocht krijgt u binnenkort via een extra 
ouderbrief.  
 

KROKUSVAKANTIE 
 
Van maandag 16 februari 2015 tot en met zondag 22 februari 2015. 
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