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KALENDER 
 
Terug naar school 
Maandag  03/09/2018 
 
Infoavond 
Wijkschool:  
Dinsdag  04/09/2018 – 18u00  
 
Hoofdgebouw:  
Dinsdag  04/09/2018 – 19u00  
 
Dag van de Bevrijding 
Woensdag 05/09/2018  
 
Scholenveldloop (1L – 6L) 
Dinsdag 18/09/2018  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na een heerlijke, warme en zonnige vakantie zijn we blij u allemaal terug 
te begroeten. We starten het schooljaar op maandag 3 september 2018. 
Het team van GO! BS De Sprong heeft er in elk geval heel veel zin in!  
 
Samen met de kinderen gaan we leren, ontdekken, experimenteren, 
werken. Kortom we maken er samen weer een leerrijk en boeiend 
schooljaar van.  
 
In deze nieuwsbrief vindt u alvast heel wat informatie. Deze info is ook  
steeds beschikbaar via onze schoolwebsite (www.desprongmaaseik.be).  
 
Tevens kan u op onze facebookpagina (www.facebook.com/desprong) 
foto’s bekijken van verschillende schoolactiviteiten en evenementen.  
Wij wensen u dan ook veel surfplezier. 
 
Tenslotte wil ik jullie alvast bedanken voor het vertrouwen en jullie keuze 
voor GO! BS De Sprong! Ik ben ervan overtuigd dat wij op jullie actieve 
medewerking en aangename samenwerking kunnen rekenen. Ik wens 
iedereen dan ook een fantastisch schooljaar toe! 
 
Linde Verstappen 
Directeur 
 

  

U kunt het aangepaste schoolreglement 2018 – 2019 raadplegen op onze 

website: www.desprongmaaseik.be 

 

Indien u graag een papieren versie wenst, kunt u deze verkrijgen op het 

secretariaat van onze school. 

 

Gelieve het document “Instemming met het schoolreglement en het 

pedagogisch project” in te vullen en vóór vrijdag 7 september 2018 

ondertekend terug te bezorgen aan de school. 
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Onderwijsinstellingen worden uitgedaagd door een turbulente omgeving: leerlingen zijn mondiger geworden, 
de technologie evolueert schrikwekkend snel en onze kennis is snel verouderd, de maatschappelijke context 
is complex geworden (een multiculturele samenleving, vergrijzing, migratie…), kennisoverdracht wordt 
verdrongen door competentieontwikkeling, jongeren worden gestimuleerd om te leren in een mondiale 
leeromgeving… 
 
Heel wat onderwijsinstellingen willen hierop een antwoord geven door hun organisatie anders en slimmer te 
organiseren. In de slimme school zijn ‘autonome’ en vaste teams de bouwstenen: leraren en andere 
schoolmedewerkers werken samen om voor een community van leerlingen vier kernopdrachten te vervullen, 
over de leerjaren en de vakken heen. 
 

De vier kernopdrachten 

- kwalificeren van jongeren 
- talenten ontwikkelen en regisseren in de brede school 
- verhogen van het leervermogen door het wegwerken van leerhindernissen 
- betrekken van alle belanghebbenden in een goede leer- en leefgemeenschap: welbevinden en 

betrokkenheid. 
 

Autonome en vaste teams 

Het werken in het team geeft goesting, men vindt er professionele en persoonlijke ondersteuning, 
autonomie en eigenaarschap. Ons team wil al hun belanghebbenden stimuleren om continu mee te denken 
aan proactief en flexibel onderwijs. 
Uiteraard hebben we daar ook u als ouder voor nodig. Daarom organiseren we 4x per jaar een forum waarbij 
we samen met u willen nadenken over onze werking en hoe we deze verder kunnen optimaliseren. 
Meer info volgt binnenkort! 

 

  

 

Secretariaat: 
→ Mevr. Sabrina Ghislain 

- ma – di – do –vr van 08u30 – 16u00 

- woe   van 08u30 – 12u30  

      Tel.: 089 / 56 04 82 

      secretariaat@desprongmaaseik.be 

 

Directie:  

→ Mevr. Linde Verstappen 

- ma – di – do – vr van 08u45 – 16u00 

- woe   van 08u45 – 12u30 

- op afspraak ook mogelijk buiten de schooluren! 

      directie@desprongmaaseik.be 

  

Opgelet: Bij bezoek aan de school steeds eerst het secretariaat en/of de directie verwittigen!  
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Wijkschool:                                                                 

 

08u45 tot 10u25                                                           

 10u25 tot 10u40 (pauze 

 10u40 tot 12u20                                                          

  12u20 tot 13u20 (middagpauze)                                 

  13u20 tot 15u00                                                          

Opgelet: Op woensdag eindigen de lessen om 12u20! 

 
Kleuterafdeling + Lagere afdeling hoofdgebouw: 

08u45 tot 10u30 

 10u30 tot 10u45 (pauze) 

 10u45 tot 12u25 

 12u25 tot 13u30 (middagpauze) 

 13u30 tot 15u10 

Opgelet: Op woensdag eindigen de lessen om 12u00! 

 

 

 

Het is altijd spannend om aan een nieuw schooljaar te beginnen. De kinderen maken al vlug kennis met hun 
nieuwe leerkracht(en), maar ook voor de ouders is het belangrijk om die nieuwe persoon  in het leven van 
hun oogappel te ontmoeten.  
Bovendien zijn we ons ervan bewust dat ouders vaak nog vragen hebben over de klaswerking,  
de nieuwe leerstof, huistaken…  
 

Om jullie een antwoord te bieden op deze vragen, organiseren we naar jaarlijkse gewoonte een infomoment. 
Na een korte toelichting van de directeur in de overdekte speelzaal, worden jullie uitgenodigd in de klas van 
jullie kind(eren). De leerkracht zal vervolgens specifiek ingaan op de inhouden van het leerjaar, de 
klasafspraken en al jullie vragen beantwoorden.  
 

INFOAVOND WIJKSCHOOL ’t Sprongetje – Koningin Astridlaan 91:  
dinsdag 4 september 2018 om 18u00 → Overdekte speelzaal van de wijkschool  
 

INFOAVOND BASISSCHOOL De Sprong – Burg. Philipslaan 78:  
dinsdag 4 september 2018 om 19u00 → Overdekte speelplaats van het hoofdgebouw 
 

In het belang van een goede start en een degelijke samenwerking rekenen we uiteraard op uw aanwezigheid. 

We kijken er dan ook naar uit om u te mogen verwelkomen! 

mailto:secretariaat@desprongmaaseik.be
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U kunt het formulier om een school– of studietoelage aan te vragen,  

bekomen op het schoolsecretariaat. 

 

Hulp nodig?  

Mevr. Sabrina Ghislain helpt u graag verder: 

→ enkel na telefonische afspraak 

 

 

In geval van wijzigingen i.v.m. uw adres, telefoonnummer(s), gezinssamenstelling… 
dient u deze informatie onmiddellijk te bezorgen aan het secretariaat. Enkel op deze manier kunnen 
wij onze administratie correct en efficiënt uitvoeren. Controleer samen met de klasleerkracht van uw 
kind(eren) tijdens de opendeurdag of infoavond of al uw contactgegevens correct zijn. 

 
 

 

Het kan gebeuren dat uw kind medicatie moet nemen op school. Als school mogen wij enkel 

medicatie toedienen indien het toestemmingsformulier volledig ingevuld en ondertekend (door u 

en/of een arts) bezorgd is aan de klasleerkracht. 

U kunt dit formulier verkrijgen op het secretariaat of downloaden via de website van de school. 

 
 

 

Indien uw kind afwezig is wegens ziekte, dient u het afwezigheidsbriefje in te vullen en ondertekend 

terug te bezorgen aan de klasleerkracht. Dit geldt enkele voor afwezigheden van maximaal 3 

opeenvolgende kalenderdagen. Een dergelijke verklaring kan maximaal 4x per schooljaar aangewend 

worden. Bij afwezigheden van 4 of meer kalenderdagen is steeds een doktersattest vereist! 

  

 

 
Onze leerlingen van het 1ste leerjaar krijgen wekelijks zwemlessen van 25 minuten. 

 Deze zwemlessen worden georganiseerd op donderdagnamiddag. 
Het 2de leerjaar krijgt 15 zwemlessen van 50 minuten en alle overige leerjaren krijgen 10 zwemlessen  
van 50 minuten. Deze lessen worden steeds georganiseerd op maandagvoormiddag.  
We plannen ook enkele lessen watergewenning voor de 3de kleuterklas.  
(= na de paasvakantie) 
De definitieve planning kan u eveneens terugvinden op de website van de school. 
 

 
 

Om de zichtbaarheid en de veiligheid van al onze leerlingen te vergroten,  

Is het dragen van veiligheidshesjes verplicht in onze school.  

 

Dit veiligheidshesje dient de leerling steeds te dragen op weg van en naar school, op uitstappen…  

Bij verlies of beschadiging ontvangt uw kind een nieuw hesje en zal het bedrag van € 7,50 

aangerekend worden via de schoolfactuur.

mailto:secretariaat@desprongmaaseik.be
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Vanaf 3 september 2018 kunnen de kinderen tijdens de middagpauze een warme maaltijd, soep, 

dagverse belegde broodjes of eigen boterhammen nuttigen.  

De maaltijden en belegde broodjes worden verzorgd door de keuken van “Campus Van Eyck”. 

Prijzen: 

* Middagmaal:  

- kleuters: € 2,70 

 - lager:  € 3,40  

* Soep: € 0,70 

* Drank:   

- fruitsap: € 0,70  

- water (1/2l) € 0,90 

Daarnaast kunnen de kinderen ook thuis of bij grootouders gaan eten.  

Hiervoor dient u wel een verklaring te ondertekenen op het secretariaat van de school. Dit omwille 
van verzekeringstechnische redenen. 
 

  

 
De school organiseert leerlingenvervoer van de wijkschool naar het hoofdgebouw en omgekeerd. 
Voor meer informatie kunt u steeds terecht op het secretariaat.  

 

 KLEUTERS 1ste KIND 2de KIND 3de KIND 

Jaarabonnement € 40,00 
 

(Ongeacht de 
instapdatum!) 

€ 209,00 € 167,20 € 53,00 

1ste trimester €   83,60 €   66,90 - 

2de trimester €   62,70 €   50,15 - 

3de trimester €   62,70 €   50,15 - 

* Voor uitzonderlijke ritten kan een rittenkaart (= 10 ritten) aangevraagd worden. 
(= € 16,00 / kaart) 
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 Alle meegebrachte voedingswaren dienen verpakt te zijn in een (boterhammen)doos.  

 Alle andere verpakkingsmiddelen worden terug meegegeven naar huis.  

 (vb. aluminiumfolie…)  

 Als drank wordt enkel water, (choco)melk of vruchtensap in een herbruikbaar flesje toegelaten.  

 Tetrabrikjes, blikjes, cola, frisdranken en energiedranken zijn verboden. 

 Geen drank meegeven in een glazen flesjes omwille van de veiligheid. 

 

 Opgelet: Zorg dat op de brooddoos, koekjesdoos, drankfles…  

 de naam van uw kind vermeld staat. 

 

Om onze kinderen te leren dat fruit eten gezond en lekker is, vragen wij u om op maandag enkel fruit 

als tussendoortje mee te geven. Natuurlijk promoten wij om dagelijks fruit te eten. 

Wij starten dit schooljaar ook weer met ons fruitproject “Oog voor lekkers”. Meer info hierover volgt 

later nog via een inschrijvingsformulier. Na inschrijving kunnen de kinderen elke woensdag genieten 

van een gevarieerd stukje fruit.  

 

 

 
Volgende documenten kunt u steeds terugvinden op de website van de school.  

o Medische fiche 
o Formulier relevante informatie voor veilige maaltijden  
o Privacywetgeving en beeldmateriaal 
o Doktersattest toezicht op inname medicatie 
o Toestemming in geval van afwezigheid op school 
o Procedure bij ziekte of ongeval en toestemming tot afhalen op school 
o Toestemming tot deelname aan oudercontacten 
o Toestemming nieuwsbrieven 
o Toestemming doorgeven contactgegevens aan secundaire scholen 
o Toestemming gebruik foto in leerlingvolgsysteem/administratief pakket 
o Instemming met het schoolreglement en het pedagogisch project 

 
Al deze documenten dient u in te vullen en ondertekend terug te bezorgen aan de school. 
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