
 

 
1 

Basisschool De Sprong 
Burgemeester Philipslaan 78  

3680 Maaseik  
bs.maaseik.centrum@g-o.be 

www.campusvaneyck.be 

 

 

 
 

 
 Nieuwsbrief GO! De Sprong 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
KALENDER 
 
 

Instapdag voor peuters 
Maandag 04.01.2016  
 

Schaatsen (2
de

 graad) 
Maandag 11.01.2016 om 09u30 
 

Schaatsen (K2 – K3) 
Dinsdag 12.01.2016 om 09u30 
 

Kijkdag voor peuters 
Woensdag 13.01.2016 om 10u00 
 

Schaatsen (3
de

 graad) 
Donderdag 14.01.2016 om 13u40 
 

Schaatsen (1
ste

 graad) 
Maandag 18.01.2016 om 09u30 
 

Veilig internet 
Dinsdag 26.01.2016 om 19u00 
 

Pedagogische studiedag 
woensdag 27.01.2016  
 

Meeloopdag (6C) 
Donderdag 28.01.2016 
 

 

 

VOORWOORD 
 

Namens het voltallige team van GO! BS De Sprong wens ik jullie 
een gelukkig en gezond 2016! Hopelijk mag het een fantastisch 
jaar worden vol leerrijke en boeiende momenten. 
 
In deze nieuwsbrief willen we jullie informeren over de volgende 
onderwerpen: 

 Schaatsen 
 Kijkdag voor peuters 
 Veilig internet 
 Pedagogische studiedag 
 Meeloopdag Middenschool CvE 

 
Met Linde Verstappen 
Directeur  
 

 
Ook al laat de winter op zich wachten, toch willen wij onze 
kinderen laten genieten van de leuke winteractiviteit: “schaatsen”.  
 
We hebben volgende data vastgelegd in ijshal de “Maaslandse 
Wintertuin” te Maaseik: 
 
 Maandag 11/01/2016: 3de + 4de leerjaar: 09u30 tot 10u45 

 Dinsdag 12/01/2016: 2de + 3de kleuterklas: 09u30 tot 10u30 

 Donderdag 14/01/2016: 5de + 6de leerjaar: 13u40 tot 14u50 

 Maandag 18/01/2016: 1ste + 2de leerjaar: 09u30 tot 10u45 

 

 

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 op 1 februari 2016 of na de 
krokusvakantie voor het eerst instappen op onze school. 
 
Op woensdag 13 januari 2016 van 10u00 tot 12u00 kunnen 
deze peuters en hun ouders een bezoekje brengen aan onze 
school. Zo kunnen z e dan kennismaken met de werking in de 
peuterklas van juf Geert.  
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Kinderen zitten steeds meer op jongere leeftijd aan computer, tablet of smartphone.  
Ouders willen dan ook graag weten hoe dit allemaal kan op een veilige manier.  
 
Op dinsdag 26 januari a.s. om 19u00 stipt vindt er in de refter van onze Campus Van Eyck 
een vormingsavond plaats i.v.m. “Veilig internet” en dit i.s.m. Child Focus en de Gezinsbond. 
Tijdens deze vormingsavond kan u zelf zien hoe kinderen en jongeren omgaan met internet. 
Wat vinden ze zo fantastisch aan surfen, gamen, chatten en netwerken? 
Ook de nieuwe media komen kort aan bod, maar de nadruk ligt vooral op de opvoeding.  
Hoe kunnen ouders hun kinderen begeleiden en ondersteunen in hun internetgebruik?  
 
U krijgt opvoedingstips per onderdeel, maar ook algemene tips. Er zijn ook filmpjes over 
situaties thuis, bijv. over het bezoek aan ongeschikte sites en over het doorgeven van 
persoonlijke informatie. U leert ook hoe u een chat of facebook veilig kan instellen.  
Vervolgens is er tevens voldoende gelegenheid om vragen te stellen. 
 
Wenst u deel te nemen aan deze vormingsavond (= gratis!), schrijf dan vóór 25/01/2016 in! 
Dit kan telefonisch op het nummer 089/560497 of via mail t.a.v. a.lenaers@hotmail.com. 
 

 
Op woensdag 27 januari 2016 is er geen school voor onze kinderen, omdat er op die dag 
een pedagogische studiedag plaatsvindt voor alle leerkrachten. 
 
Opvang nodig?  
Contacteer dan tijdig “Robbedoes” →  Tel.: 089 / 56 05 67  

                                                             robbedoes@maaseik.be 
 

 

Op donderdag 28 januari 2016 wordt er een “meeloopdag” georganiseerd voor de 
leerlingen van het 6de leerjaar met als thema “Cool met Campus Van Eyck”.  
 
De bedoeling van deze dag is kennis te maken met de werking van het secundair onderwijs 
en in het bijzonder met de Middenschool van onze Campus Van Eyck. 
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