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 Nieuwsbrief GO! De Sprong 
 
 
 
 
 
 
KALENDER 
 

 

Pedagogische studiedag  
Maandag 05.10.2015 
 

Dag van de leerkracht 
Maandag  05.10.2015 
 

Pyjama-run 
Woensdag  07.10.2015 

- 09u30 (1L – 2L – 3L) 
- 10u30 (4L – 5L – 6L) 

 

Theater Zuidervis 
Donderdag 08.10.2015 

- 10u00 (K2 – K3) 
- 11u00 (1L – 2L) 

 

Smuldag 
Vrijdag 16.10.2015 
 

Kijkdag peuters 
(wijkschool) 
Woensdag 28.10.2015 
 

Rapport 1
ste

 leerjaar 
Donderdag 29.10.2015 
 

Oudercontact  
(op uitnodiging) 
Donderdag 29.10.2015 
 

Herfstvakantie 
Van 02.11.2015 tot 08.11.2015 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Het schooljaar is inmiddels in volle actie en dat is overal op 
school te zien.  
 
Met deze nieuwsbrief willen we jullie informeren over volgende 
activiteiten en initiatieven voor de maand oktober: 
- Tutti Frutti – project 
- Pyjama-run 
- Smuldag 
- Cafetaria Campus Van Eyck 
- Kijkdag voor peuters 
- Oudercontact  
Tip: onze nieuwsbrief kan je ook raadplegen op de website!  
 
Linde Verstappen 
Directeur 
 
 

 
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 07/10/2015 tot en met woensdag 08/06/2016 
 
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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Op woensdag 7 oktober 2015 organiseert onze school een pyjama-run.  
Alle kinderen van de lagere afdeling zullen dan zoveel mogelijk rondjes lopen of wandelen  
en dit in hun pyjama! 
De opbrengst van deze activiteit zal besteed worden aan de aankoop van allerlei didactisch 
materiaal en zal eveneens gebruikt worden om de prijs van onze schooluitstappen zo laag 
mogelijk te houden. In ’t kort: elke euro die binnenkomt wordt uitgegeven aan zaken die uw 
kind rechtstreeks ten goede komt.  
 

 Wat? 
 
Op de 500m lange Finse piste (gelegen achter de Stedelijke Sporthal bij het zwembad) 
zullen de kinderen gedurende één uur een aantal ronden lopen of wandelen. Zij worden 
gesponsord door mama, papa, oma of opa, andere familieleden of vrienden en dit per ronde 
die zij lopen of wandelen.  
 

 Programma 
 

     1ste, 2de en 3de leerjaar LEERJAAR         →            09u30 
 
     4de , 5de, en 6de leerjaar LEERJAAR        →            10u30   
 
Iedereen van harte welkom om onze leerlingen aan te moedigen! 
 
Opgelet: In geval van zeer slechte weersomstandigheden zal de pyjama-run uitgesteld  
               worden naar een latere datum! Wij rekenen dan op uw begrip! 
 

 

Op vrijdag 16 oktober 2015 van 18u00 tot 21u00 vindt onze jaarlijkse smuldag plaats.  

U kunt dan “a volonté” genieten van een overheerlijk pastabuffet. We hopen u dan ook  

talrijk te mogen ontmoeten op onze feestelijke smuldag! Noteer deze datum dus zeker in  

uw agenda! 

 

 

Op maandag 26 oktober 2015 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.  
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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 28 oktober 2015 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 29 oktober 2015 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. 

 

Van maandag 2 november 2015 tot en met zondag 8 november 2015! 
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