Nieuwsbrief GO! De Sprong
Met deze nieuwsbrief brengen we jullie weer op de hoogte van
allerlei activiteiten en nieuwtjes.
Linde Verstappen
Directeur
KALENDER
Bezoek Bebat (6C)
Donderdag 03.03.2016

Kienavond
Vrijdag 04.03.2016

Jeugdboekenweek
Van 05.03.2016 tot 20.03.2016

Weekendtip
Halfvastenstoet Maaseik
Zondag 06.03.2016 om 14u11

Facultatieve vrije dag
Maandag 07.03.2016

Opendeurdag Campus
Zondag 13.03.2016

Dag van de Kleuter

Op zaterdag 13 februari jl. namen we afscheid
van onze lieve Niels Stephani, leerling van 4W.
Om Niels te gedenken, maar ook om dit verlies
Samen met onze leerlingen en leerkrachten te
verwerken, werd er op school een rouwhoekje
ingericht.
Hier kunnen kinderen, maar ook ouders hun medeleven
betuigen in het rouwregister. Dit is iedere dag mogelijk tijdens
de schooluren en dit tot en met donderdag 3 maart a.s.
Om alles rustig en sereen te laten verlopen vragen we u wel
om via de ingang van het secretariaat binnen te komen en u
daar even aan te melden.
Ouders en kinderen die vragen hebben of behoefte hebben
aan een gesprek hierover, kunnen altijd terecht bij de directeur,
de zorgcoördinator of de medewerkers van het CLB.

Vrijdag 18.03.2016

Gezond ontbijt
Vrijdag 25.03.2016

Op donderdag 3 maart 2016 brengen de leerlingen van het
6de leerjaar een bezoek aan Villa Pila, het huis van de batterij.
BEBAT zorgt voor de inzameling en recyclage
van alle gebruikte batterijen, accu’s en zaklampen.
De leerlingen zullen tijdens hun bezoek dan ook
genieten van heel wat leerrijke activiteiten.
Voor meer info over deze activiteit kan je eens een kijkje
nemen op de volgende website: www.villapila.be
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Op vrijdag 4 maart 2016 organiseren we opnieuw een spetterende kienavond in de cafetaria
van het Atheneum Campus Van Eyck.
De opbrengst van deze kienavond is natuurlijk volledig ten voordele van onze kinderen en zal
besteed worden aan allerlei activiteiten en aankopen. Vooral de aankoop van nieuwe speelen leermaterialen, alsook de jaarlijkse bijdragen voor onze klas- en schooluitstappen zullen
met deze opbrengst bekostigd worden.
We hebben ook dit jaar weer gezorgd voor talrijke en mooie prijzen.
nl.

Het is dus zeker een goed idee om met het hele gezin, familie, vrienden en kennissen te
komen meespelen. Misschien word jij wel de grote winnaar en ga jij met onze hoofdprijs naar
huis!
Alle kinderen van de school krijgen steunkaarten mee om te verkopen. De prijs van één
steunkaart bedraagt € 3.
Enkele kienkaart
Dubbele kienkaart
Trippel kienkaart

→
→
→

2 steunkaarten of € 7,50 aan de kassa
3 steunkaarten of € 11,00 aan de kassa
4 steunkaarten (vvk) of € 14 ,00 aan de kassa

Het geld van de steunkaarten kan je uiterlijk tot donderdag 3 maart 2016 meegeven aan je
kind, dit komt niet op de maandelijkse factuur!
Kom dus genieten van een superleuk en spannend spel! Tot dan!
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Deze kinderen waren het best en meest origineel verkleed tijdens het carnavalsfeest
op school. Deze kinderen krijgen dan ook een leuke prijs!
Een dikke proficiat voor…
Alexine (3T)

Noor (3C)

Preben (3C)

OPGELET: HALFVASTENSTOET MAASEIK ZONDAG 6 MAART 2016 OM 14U11

Maandag 7 maart 2016 is een facultatieve verlofdag. Er is dan geen school voor onze
kinderen.
Opvang nodig?
Contacteer dan “Robbedoes” → Tel.: 089 / 56 05 67
robbedoes@maaseik.be
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Op zondag 13 maart 2016 zal de opendeurdag plaatsvinden van onze Campus Van Eyck.
Van 13u30 tot 17u00 kunt u alle secundaire scholen van onze Campus komen bekijken en
kennismaken met hun werking. Ook kan u een kijkje nemen in Internaat Amigo, gelegen aan
de Koningin Astridlaan 91 te Maaseik. (= bij onze wijkschool)
Aangezien de opendeurdag van onze school plaatsvindt in augustus, is die dag onze school
helaas niet geopend.
Uiteraard zijn wij wel aanwezig op deze opendeurdag! Breng dus zeker even een bezoek aan
onze Campus en geniet van een hapje of drankje in de cafetaria.

Om organisatorische redenen hebben we datum van het oudercontact moeten wijzigen.
Het oudercontact zal bijgevolg plaatsvinden op dinsdag 22 maart 2016. De kinderen van de
lagere afdeling ontvangen dan ook weer een puntenrapport.
Binnenkort ontvangt u hiervoor een inschrijvingsformulier. Bezorg dit inschrijvingsformulier
vervolgens zo snel mogelijk aan de klasleerkracht van uw kind!

We plannen tijdens het schooljaar heel wat activiteiten rond gezondheid en gezonde voeding.
Aangezien het ontbijt één van de belangrijkste eetmomenten van de dag is, bieden we alle
kinderen van onze school op vrijdag 25 maart 2016 een heerlijk paasontbijt aan.
Dit ontbijt krijgen de kinderen gratis aangeboden door de vriendenkring van de school.
Uw kind hoeft dus die dag thuis niet te ontbijten. Gelieve hier dan ook rekening mee te
houden! Uiteraard heeft de paashaas ook een kleine verrassing voor hen in petto.

Van maandag 28 maart 2016 tot en met zondag 10 april 2016!
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