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KALENDER 
 

Dag van de leerling 
Maandag 20.11.2017  
 

Voorleesweek (L1)  
Van maandag 20.11.2017 tot 
vrijdag 24/11/2017 
 

Medisch consult (1E)  
Donderdag  23.11.2017 
 

Sprookjesvoorstelling (K2–K3) 
Woensdag 29/11/2017 om 11u00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In deze nieuwsbrief 
informeren we jullie over:  
- Kaart in actie 
- Facebookpagina van de  
  school 
- Dag van de leerling 
- Bezoek van sint en zijn  
  pieten 
- Pedagogische studiedag 
- Kersthappening 

 
Via deze nieuwsbrief willen we jullie 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. 
 

Veel leesplezier…  
 

Linde Verstappen 
Directeur 
 

 

Wat is er nu leuker dan een verjaardags- of nieuwjaarskaart te kunnen 
versturen die “jouw eigen kunstenaar” gemaakt heeft?  
Wel ook dit schooljaar krijgt u opnieuw deze kans, want alle kinderen van 
GO! BS 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 € 5,95  
- Alle kinderen ontvangen 8 pakketjes om te verkopen aan mama, 

papa, opa, oma, buren, vrienden… 
- Kinderen mogen hun voorbeeldkaart gratis houden. 
- Kinderen die alle 8 pakjes verkocht hebben, ontvangen gratis een 

puzzel van hun eigen ontwerp. 
- Pakketjes die niet verkocht worden, dienen uiterlijk 8 december a.s. 

terug bezorgd te worden aan de school.  
- Pakketjes die niet terugkeren, worden gefactureerd! 
 

Doel? 
De opbrengst zal volledig gebruikt worden voor de aankoop van allerlei 
schoolmaterialen: 
vb.   
- 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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We vinden het fantastisch dat heel wat ouders reageren met likes en korte reacties op foto’s en activiteiten 

die op onze Facebookpagina gepost worden. Toch krijgen we regelmatig ook de melding van ouders dat 

sommige reacties in een andere taal gepost worden. Bij deze willen we dan ook vriendelijk vragen om uw 

reacties steeds in het Nederlands te plaatsen, zodat deze ook steeds voor al onze bezoekers verstaanbaar 

zijn. We rekenen hiervoor op uw begrip! 

Maandag 20 november 2017 organiseren wij de “Dag van de leerling”. Deze dag staat  

volledig in functie van de rechten van het kind. We willen dan ook al onze kinderen  

een leuke dag bezorgen met tal van leuke activiteiten, workshops…  

Elk kind is bij ons “VIP”, maar op deze dag nog een beetje extra!  

 

Op dinsdag 5 december 2017 zullen de Sint en zijn pieten, een bezoekje brengen aan de kinderen van  

GO! BS De Sprong! Volgens de laatste mededelingen van de hoofdpiet gaan ze eerst naar de wijkschool. 

Nadat onze kleinste kleuters hun cadeautje  en hun snoepgoed in ontvangst hebben genomen, worden de 

Sint en zijn pieten met de “Sintbus” naar het hoofdgebouw gebracht.  

 

     Hier worden de Sint en zijn pieten verwelkomd door de kinderen  

     van de 2de kleuterklas t.e.m. het 2de leerjaar. De pieten zullen uiteraard  

     ook de andere klassen bezoeken, want de Sint heeft beloofd voor iedere 

     leerling iets lekkers mee te brengen… 

 

Op woensdag 6 december 2017 is er geen school voor onze kinderen. Die dag vindt er een pedagogische 

studiedag plaats voor alle leerkrachten. 

Opvang nodig?  
Contacteer dan “Robbedoes” →  Tel.: 089 / 56 05 67  
                                                            robbedoes@maaseik.be 

Op dinsdag 19 december 2017 organiseren we tijdens het oudercontact een kersthappening. U bent dan ook 

van harte welkom vanaf 15u30 samen met uw kind(eren). Het belooft in elk geval een sfeervolle happening 

te worden met dj Gert en natuurlijk ook heerlijke hapjes en drankjes (dus u hoef t thuis niet te eten ). 

Wij willen u wel vragen om uw kind(eren) niet zonder begeleiding naar school te laten komen, eventueel 

vraagt u een andere ouder om uw kind(eren) te begeleiden.  

Tijdens de happening worden onder andere ook prachtige werkstukken van de kinderen verkocht. Uiteraard 

krijgt u de kans om tussen 15u30 en 16u00 het werkstuk van uw kind(eren) te kunnen kopen.  

Let op: verkocht is verkocht en op is op! Wees er dus snel bij, want vanaf 16u00 worden alle werkstukken  

vrij verkocht. 

Uiteraard zijn opa’s, oma’s, nonkels, tantes, vrienden en kennissen eveneens welkom op onze 
kersthappening. We rekenen dan ook op een talrijke opkomst, zodat we er een gezellige avond van kunnen 
maken. Hou deze datum dus zeker vrij! 

Tot dan! 
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