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 Nieuwsbrief GO! De Sprong 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KALENDER 
 
 

Dag van de Arbeid 
Vrijdag 01.05.2015 

 
Lentefeest / Feestelingen 
Zondag 03.05.2015 

 
Stadsklassen (6

de
 leerjaar) 

Van maandag 04.05.2015 tot en 
met woensdag 06.05.2015 

 
Autoluwe schoolweek 
Van maandag 04.05.2015 tot en 
met vrijdag 08.05.2015 
 

Autoluwe schooldag 
Woensdag 06.05.2015 
 

Moederdag 
Zondag 10.05.2015 

 
Eerste Communie  
Zondag 10.05.2015 

 
Hemelvaart 
Donderdag 14.05.2015 
 

Facultatieve vrije dag  
Vrijdag 15.05.2015 
 

Pinksteren 
Zondag 24.05.2015 

 
Pinkstermaandag 
Maandag  25.05.2015 

 
Schoolfeest  
Zondag 31.05.2015 
 

 

 

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

 Cafetaria = gesloten op vrijdag 24/04/2015 

 Verloren voorwerpen 

 Autoluwe schoolweek 

 Toneelvoorstelling “The jungle book” 

 Benefietactie BFF Niels 
 
Linde Verstappen 
Directeur 

 

 

Op vrijdag 24 april a.s. zal de cafetaria van onze campus 
uitzonderlijk gesloten zijn. 

 

Dit betekent dat de kinderen die dag onder toezicht van hun 
leerkracht in de klas blijven eten. Zij kunnen dan ook geen soep  
of middag nuttigen. Zorg er dus voor dat uw kind die dag een 
lunchpakket (= boterhammen) bij heeft. 

Kinderen die ’s middags thuis gaan eten, kunnen dit op  

het normale tijdstip doen. 
 

 

  
Maar al te vaak vinden wij na schooltijd brooddozen, drinkbekers, 
jassen, zwemzakken en andere spullen terug op de speelplaats of 
in de gangen.  
 
We willen een nette en verzorgde uitstraling nastreven en daarbij 
is ook jullie bijdrage enorm belangrijk!  
 
Momenteel worden alle gevonden voorwerpen tentoongesteld in 
de overdekte speelzaal van het hoofdgebouw en dit tot en met 
donderdag 30 april a.s. Is uw kind soms iets kwijt? Kom dan zeker 
eens een kijkje nemen tussen de gevonden voorwerpen!  
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Zo veel mogelijk de auto aan de kant laten staan en op een veilige en leuke manier naar 
school gaan, dat is waar ook wij, samen met de provincie Limburg voor willen gaan tijdens 
de Autoluwe Schoolweek van 4 tot en met 8 mei 2015. 
  
Tijdens deze week willen alle scholen zich immers inzetten om, naast duurzame mobiliteit ook 
extra aandacht te schenken aan de verkeersveiligheid. In de lagere afdeling doen wij dit aan 
de hand van het project “Sam de verkeersslang”.  
  
Hoogtepunt van deze week is de “Autoluwe Schooldag” op woensdag 6 mei 2015.  
Noteer deze datum zeker in je agenda! Die dag nodigen we alle leerkrachten, leerlingen,  
maar ook ouders en grootouders uit om eens “autoluw” naar school te komen: stappend, 
trappend, met de bus of carpoolend. 
 
Bedenk dat lopen en fietsen naar school belangrijk is voor de verkeerservaring. Een kind in de 
auto neemt niet zelf actief deel aan het verkeer. Te voet of met de fiets is ook beter voor het 
milieu én je kind krijgt beweging, wat ten goede komt aan de gezondheid! 
  
Laat je dus niet vangen en werk samen met ons aan een duurzaam en veilig verkeer 
naar en rond onze school! 

 

Naar tweejaarlijkse traditie voeren de leerlingen van de Middenschool, Campus Van Eyck, 
een toneelstuk op. Dit jaar brengen zij het bekende verhaal “The Jungle Book”.  
 
Onder leiding van regisseur, Nadette Beelen en bijgestaan door de zeer enthousiaste 
muziekleraar, Roeland Aerts, zullen de leerlingen kunnen “springen en zingen”! 
 
Graag willen wij dan ook met onze leerlingen vanaf de 2de kleuterklas tot en met het  
6de leerjaar een kijkje nemen naar deze prachtige voorstelling.  
De toneelvoorstelling vindt plaats op vrijdag 08 mei 2015 om 10u00 in het CC Achterolmen  
te Maaseik. 
 
De kostprijs bedraagt €2 en wordt verrekend met de maandelijkse factuur. 
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In het begin van het schooljaar hadden we als school ervoor gekozen om allerlei acties te 
organiseren i.f.v. een goed doel. Uiteindelijk werd er gekozen voor “Make a wish”. Elke klas 
organiseerde hiervoor tal van leuke acties.  
 
Maar toen we in januari van dit jaar het droevige nieuws vernamen dat Niels, een leerling van 
onze school, ernstig ziek was. Stond onze wereld even stil. Zowel kinderen, leerkrachten, als 
ouders waren heel geschrokken van dit nieuws en spontaan ontstonden er allerlei ideeën om 
Niels en zijn familie te helpen in deze moeilijke periode.  
 
Bijgevolg werden er een aantal benefietacties georganiseerd, zoals een wafel- en 
plantjesverkoop… Dit onder BFF Niels, genoemd naar Niels en zijn beste vriend, Jonas.  
Gedurende 2 weken werden er wafels gebakken in de overdekte speelzaal van de school. 
Tijdens de speeltijd konden de kinderen dan een wafel of een warme choco kopen.  
Daarnaast werden er ook nog viooltjes en engeltjes te koop aangeboden. Er werd zelfs een 
website opgericht door ouders van een schoolgenoot. De solidariteit en betrokkenheid was 
echt bijzonder groot. Zo werd dan ook het fantastische bedrag van € 2953,56 ingezameld.  
 
Uiteraard werden er concrete afspraken gemaakt i.v.m. de opbrengst van al deze 
benefietacties. Zo werd overeengekomen dat de opbrengst enkel gebruikt zou worden om alle 
kosten te bekostigen die niet terugbetaald worden door het RIZIV. Elke eurocent die dus niet 
nodig is voor Niels, zal in samenspraak met Niels en zijn familie overgemaakt worden naar 
een ander “goed doel”.  
 
Aangezien we voorlopig voldoende geld ingezameld hebben, worden er momenteel dan ook 
geen verdere acties meer gepland. Namens Niels en zijn familie wil ik dan ook iedereen 
bedanken voor de steun, het medeleven en de grote solidariteit.  
 
Een speciaal woord van dank gaat uit naar al onze vrijwilligers, sponsors, al onze ouders die 
hun kind een centje meegaven, kortom iedereen die bijgedragen heeft aan een geslaagde 
benefiet voor Niels. Nogmaals een dikke MERCI!!! 
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