Nieuwsbrief GO! De Sprong
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.

KALENDER

Veel leesplezier…

Instapdag peuters
Maandag 09.11.2015

Linde Verstappen
Directeur

Wapenstilstand
Woensdag 11.11.2015

Alles met de bal
Maandag 16.11.2015 (3de leerjaar)

Toneel CC Maaseik
de

Donderdag 19.11.2015 (4 leerjaar)

VRIJE DAG IN NOVEMBER
In november hebben we nog 1 vrije dag.
nl. woensdag 11 november 2015: Wapenstilstand
Op deze dag is er dus geen school!

Toneel CC Maaseik
Maandag 23.11.2015 (K2J, K2M)

Toneel CC Maaseik

Donderdag 26.11.2015 (3de graad)

Let op: Robbedoes is op deze dag ook gesloten!
Naar tweejaarlijkse gewoonte verzorgen de leerlingen van het
6de leerjaar de herdenkingsplechtigheid van de oud-strijders.
Op 11 november zullen zij dan een krans neerleggen aan het
monument van de oud-strijders aan het “vredespoortje”.

SCHOOLKRANT GO! NEWS

INHOUD
In deze nieuwsbrief willen we
jullie informeren over de
volgende onderwerpen:
- Voorwoord
- Vrije dag in november
- Schoolkrant GO! News
- Renovatie sporthal
- Kaartenactie
- Vroegtijdig vertrek op
school
- Project “Kleur”
- Kijkdag peuters

Vlak voor de herfstvakantie werd onze schoolkrant GO! NEWS
uitgegeven. Ouders die zich ingeschreven hebben om de
briefwisseling via mail te ontvangen, kregen de eerste editie van
GO! News reeds 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, sturen best
een mail naar: secretariaat@desprongmaaseik.be.
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Tijdens de herfstvakantie werd gestart met de renovatiewerken van de sporthal van Campus
Van Eyck. Deze werkzaamheden zullen minstens 40 werkdagen in beslag nemen.
Dit betekent concreet dat de kinderen van de lagere afdeling voorlopig geen gebruik kunnen
maken van deze sporthal. De lessen lichamelijke opvoeding zullen bijgevolg plaatsvinden in
de turnzaal van de Middenschool of in de Stedelijke Sporthal te Maaseik.
Er kan hierdoor een wijziging zijn in de momenten waarop de lessen lichamelijke opvoeding
voor uw kind zullen plaatsvinden. Deze wijzigingen worden meegedeeld via de agenda.

Wat is er nu leuker dan een verjaardags- of nieuwjaarskaart te kunnen versturen die
“jouw eigen kunstenaar” gemaakt heeft?
Wel binnenkort krijgt u deze kans, want alle kinderen van GO! De Sprong hebben hun
persoonlijke “feest”-kaart ontworpen en zij willen deze uiteraard graag te koop aanbieden.
Wat?
-

1 kaartenset bevat 4 dubbele wenskaarten inclusief enveloppen en bedraagt € 5.
(= 1 ontwerp in viervoud gedrukt)
Iedere koper van een setje kaarten ontvangt hierbij couponnen met kortingen voor een
leuk dagje uit met het hele gezin!
Alle kinderen ontvangen 1 voorbeeldkaart en een bestellijst waarmee ze hun bestellingen
kunnen opnemen bij ouders, familie, vrienden en buurtgenoten.
Kinderen mogen hun voorbeeldkaart gratis houden
Kinderen die 8 pakjes verkocht hebben, ontvangen gratis een prachtige puzzel van hun
eigen ontwerp.

Doel?
De opbrengst zal volledig gebruikt worden voor de aankoop van allerlei schoolmaterialen:
vb.
- (Knutsel)materialen i.f.v. projectwerking
- Didactische leer- en spelmaterialen
- Uitbreiding spel- en speelmogelijkheden op de speelterreinen
- (Lees)boeken voor de klasbibliotheken
- …
Hoe meer geld we inzamelen, hoe meer geld we kunnen uitgeven aan materialen ten
voordele van al onze kinderen. We zijn er dan ook van overtuigd dat we op uw medewerking
mogen rekenen.
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Het kan wel eens gebeuren dat u uw kind vroegtijdig dient af te halen op school, omdat uw
kind een afspraak heeft bij de dokter, tandarts, specialist…
Meld dit dan tijdig ( = ten minste één dag op voorhand) aan de klasleerkracht én de directie,
zodat u op voorhand het toestemmingsformulier kan invullen en ondertekenen.
Enkel om medische of gegronde redenen kan een kind immers vroegtijdig van school
afgehaald worden.
Opgelet: Zonder de voorafgaandelijke toestemming van de directeur is uw kind
ongewettigd afwezig!

Momenteel nemen onze leerlingen van het 1ste, 2de en 3de leerjaar actief deel aan het project
“Kleur” met allerlei muzische en creatieve doe-workshops.
Enkele jonge leerkrachten uit het Deeltijds KunstOnderwijs (DKO) met een schat aan
ervaring willen hun kennis delen met onze leerlingen en leerkrachten.
Zij nemen ons mee op reis in alle domeinen rond muzische vorming.
Afgelopen schooljaar participeerde onze school aan het project “Do you like music?” i.s.m.
Koor en Stem en dat werd erg gesmaakt door al onze leerlingen.
Dit schooljaar hebben we er dan ook voor gekozen om dit verder uit te breiden.
Uiteraard wordt ook dit project afgesloten met een toonmoment waarin alle elementen van
de sessies nog eens gezamenlijk aan bod komen met als rode draad “Kleur”.
Wil je dit toonmoment niet missen? Hou dan alvast dinsdag 1 december 2015 vrij!

Van peuter naar kleuter, dat wordt weer een heel groot avontuur.
Als voorbereiding op deze toch wel grote stap organiseren we een kijkdag
voor de peuters die na de kerstvakantie voor het eerst instappen op onze school.
Op woensdag 16 december 2015 van 10u00 tot 12u00 kunnen deze peuters en hun
ouders een bezoekje brengen aan onze school. Zo kunnen ze dan kennismaken met de
werking in de peuterklas van juf Geert.
Wil je zeker zijn van een plaatsje? Neem dan snel even contact op met het secretariaat van
de school om uw peuter in te schrijven.
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