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KALENDER 
 

Pedagogische studiedag  
Woensdag 03.10.2018 
 

Sportdag (1ste graad) 
Donderdag 04.10.2018 om 09u00 
 

Dag van de Leerkracht 
Vrijdag 05.10.2018 
 

Forum 1 
Dinsdag 09.10.2018 om 19u00 
 

Meester op de fiets (3de gr.) 
Donderdag 11.10.2018 
 

Week van het Bos 
Van 14.10.2018 tot en met 
21.10.2018 
 

Rapport 1ste leerjaar 
Dinsdag 23.10.2018 
 

Oudercontact (op uitnodiging) 

Dinsdag 23.10.2018 
 

Griezellunch & Griezelrun 
Vrijdag 26.10.2018 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het schooljaar is inmiddels in volle actie en dat is overal op school te zien.  
Met deze nieuwsbrief willen we jullie informeren over volgende 
activiteiten en initiatieven voor de maand oktober: 
- Einde schooltijd 
- Pedagogische studiedag 
- Cafetaria  
- Forum 1 i.f.v. het project “Scholen slim en warm organiseren” 
- Oudercontact 
- Griezelrun 
 
Linde Verstappen  
Directeur 
 

 
In onze wijkschool eindigt de school om 15u00 (op woensdag om 12u20). 
De kleine poort aan de speelplaats wordt dus dan ook pas voor u geopend. 
U kan uw kindje vervolgens afhalen in de overdekte speelzaal.  
 
In de kleuterafdeling van het hoofdgebouw eindigen de lesactiviteiten om 
15u10 (op woensdag om 12u00). De toegangspoort wordt bijgevolg ook 
dan pas voor u geopend. U kan uw kindje vervolgens afhalen in de 
overdekte speelzaal.  
De kinderen van de lagere afdeling komen onder begeleiding van de 
toezichthoudende leerkrachten naar de kleuterafdeling. U kan uw kind 
daar dan ook even opwachten.  
Let op: Aangezien de leerlingen les hebben tot 15u10 (op woensdag tot 
12u00), moet u er wel rekening mee houden dat deze kinderen ook 
minstens 5 minuten later de school verlaten.  
 

 
Op woensdag 3 oktober a.s. 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 
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Op vrijdag 5 oktober a.s. zal de cafetaria uitzonderlijk gesloten zijn.  
Opgelet: De kinderen dienen die dag dus zelf een lunchpakket mee te brengen.  

In de vorige nieuwsbrief werd het project “Scholen slim en warm organiseren” al even toegelicht. Om dit 
project te doen slagen, willen wij zoveel mogelijk personeel, ouders, sympathisanten, kortom iedereen die 
een hart heeft voor onze school, betrekken bij dit project. 
 
Onze school, GO! BS De Sprong zoekt dus nog een aantal VIPS met GO!esting. 
  
Bent u de VIP die wij zoeken en bent u bereid om samen met ons mee te denken en proactief samen te 
werken? Stuur dan snel een mailtje naar directie@desprongmaaseik.be  
 

 

Op dinsdag 23 oktober 2018 organiseren we voor onze kleuters en de leerlingen van het 1ste leerjaar een 

eerste oudercontact.  

Voor de leerlingen van het 2de tot en met het 6de leerjaar is er enkel een oudercontact op uitnodiging van de 

leerkracht of op vraag van de ouders.  

De ouderbrieven worden binnenkort meegegeven, zodat u zich kan inschrijven. 

uitnodiging 
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 Op vrijdag 26 oktober 2018 organiseert onze school i.f.v. het thema “Halloween” een griezelrun                                
(= sponsorloop). Alle kinderen zullen dan zoveel mogelijk rondjes lopen of wandelen en dit in hun meest 
griezelige outfit!  
De opbrengst van deze activiteit zal besteed worden aan de aankoop van allerlei sport- en spelmateriaal en 
zal eveneens gebruikt worden om de speelplaats verder vorm te geven. In ’t kort: elke euro die binnenkomt 
wordt uitgegeven aan zaken die uw kind rechtstreeks ten goede komt. Vorig schooljaar werden volgende 
materialen aangekocht met de opbrengst: 
- 2 speelhuisjes voor de kleuters (1 voor de wijkschool en 1 voor het hoofdgebouw) 
 
Wat houdt de griezelrun in? 
 

Alle kinderen lopen een parcours. Het is de bedoeling dat de kinderen sponsors zoeken die hen hiervoor willen 
belonen met een vast bedrag voor ieder gelopen rondje. De griezelrun zal plaatsvinden op volgende locaties: 
 

 Wijkschool → Peuters en 1ste kleuterklas  
Parcours op het domein van Internaat Amigo (gelegen achter de wijkschool) 
Deze kinderen mogen samen met mama, papa, opa, oma of een ander familielid lopen. 
→ Start om 14u00 

 

 Kleuterafdeling hoofdgebouw → 2de kleuterklas en 3de kleuterklas 
Parcours op het speelterrein van de kleuterafdeling. 
→ Start om 14u30 

 

 Lagere afdeling hoofdgebouw → 1ste tot en met 6de leerjaar 
Parcours rond de sportterreinen en de sporthal van Campus Van Eyck. 
→ Start om 13u30 

 

Dus als u in de eerstvolgende dagen aangesproken wordt door één van onze leerlingen om sponsor te zijn, dan 
hopen wij dat u positief zal reageren. 
 

Supporters zijn uiteraard van harte welkom!!! 

Iedereen dus op post op vrijdag 26 oktober 2018 vanaf 13u30! 

 

Opgelet: In geval van zeer slechte weersomstandigheden zal de griezelrun uitgesteld worden naar een latere  

  datum! Wij rekenen dan ook op uw begrip. 

 

 

Van maandag 29 oktober 2018 tot en met zondag 4 november 2018! 
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