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KALENDER 
 

Zeeklassen (2de graad) 
Van dinsdag 11.06.2019 tot en met 
vrijdag 14.06.2019 

 
Schoolreis (3de, 4de en 5de lj.) 
Maandag 17.06.2019 

 
Sportdag (3de graad) 
Donderdag 20.06.2019  

 
Sportdag (2de graad) 
Vrijdag 21.06.2019 

 
OVSG – toetsen (6de lj.) 
Vanaf maandag 17.06.2019 

 
Schoolreis (KO) 
Maandag 24.06.2019 

 
Schoolreis (1ste graad) 
Maandag 24.06.2019 

 
Oudercontact & Rapport 
Dinsdag 25.06.2019 

 
Proclamatie (3de kk.) 
Donderdag 27.06.2019 om 15u30 

 
Proclamatie (6de lj.) 
Donderdag 27.06.2019 om 17u30 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Het schooljaar zit er bijna op en die langverwachte zalige zomervakantie 
staat opnieuw voor de deur. Het was weer een geslaagd schooljaar en       
dit dankzij onze leerlingen, ouders, maar ook dankzij de leerkrachten,          
het onderhoudspersoneel en allen die samen met ons school maakten. 
BEDANKT!  
 
Een speciaal woordje voor de leerlingen van het zesde leerjaar mag zeker 
niet ontbreken: Het ga jullie goed! Hopelijk vinden jullie de juiste weg in 
jullie verdere leven! We wensen jullie alvast heel veel succes!  
 
Met deze nieuwsbrief willen we jullie informeren over de volgende 
onderwerpen: 

 Oog voor lekker 

 Cafetaria gesloten vanaf maandag 24 juni 2019 

 Oudercontact en Rapport 

 Openklasdag voor peuters 
 Proclamatie 3de kleuterklas 

 Proclamatie 6de leerjaar 

 Laatste schooldag  
 

 

Op woensdag 12 juni 2019 loopt ons project “Oog voor lekkers” Dit 

betekent dat de kinderen die deelnamen aan dit project hun laatste stuk 

fruit voor dit schooljaar krijgen. De laatste weken dienen de leerlingen dus 

op maandag en woensdag zelf fruit mee te brengen.

 

Vanaf maandag 24 juni 2019 is de keuken en de cafetaria van Campus Van 

Eyck omwille van technische redenen gesloten. De kinderen dienen vanaf 

dan steeds een lunchpakket mee te brengen en zullen dit in de klas of in 

de overdekte speelplaats opeten. 
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Wat gebeurde er tijdens forum 1 en 2? 

Er werden een aantal hot items besproken. Items die momenteel voor verbetering vatbaar zijn en die 

we in de toekomst op een andere manier willen organiseren. 

Welke items werden er besproken? 

- Eetmoment (refter) 
- Leerlingenvervoer 
- Ouderbetrokkenheid 
- Communicatie  

Alle aanwezigen (ouders, leerkrachten, externen…) bekeken de huidige situatie en droomden 

vervolgens van de meest ideale situatie.  

 

Tijdens het 2de forum werd het eetmoment van onze leerlingen als 1ste prioriteit gekozen. Vervolgens 

werden alle dromen voor het meest ideale eetmoment besproken. Een eetmoment waarbij het 

welbevinden van al onze kinderen centraal staat. Hieruit kwam als droom het realiseren van een 

multifunctionele ruimte. Om dit te realiseren is de betrokkenheid van onze kinderen, leerkrachten, 

ouders, maar ook externen enorm belangrijk. We kregen tal van tips, suggesties, leuke ideeën en zijn 

hier onmiddellijk mee aan de slag gegaan. Tijdens de volgende fora zullen we uiteraard feedback 

geven over het plan van aanpak. 

Op dinsdag 18 juni 2019 om 19u00 vindt het 3de forum plaats van het project “Scholen slim en warm 
organiseren”.  Tijdens dit forum wordt de stand van zaken besproken en wordt tevens een nieuwe 
prioriteit gekozen. Dit kan leerlingenvervoer, ouderbetrokkenheid of communicatie zijn.  
 
Dus als u constructief met ons wil meedenken, goede ideeën heeft of er samen met ons wil aan 
werken om onze school slim en warm te organiseren, noteer dan deze datum direct in uw agenda en 
stuur even een mailtje naar directie@desprongmaaseik.be . 
 

Kan u er deze keer niet bij zijn, maar bent u bereid om volgend schooljaar met ons mee te denken en 

samen te werken aan dit project? Laat het dan zeker ook even aan de directie weten via bovenstaand 

mailadres. 

uitnodiging 
Forum 3 

Dinsdag 18 juni 2019 

Aanvang stipt om 19u00 

Contact: Linde Verstappen (directeur) 

Tel.: 089 / 56 04 82 

Mail: directie@desprongmaaseik.be 
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Aangezien we nog een aantal ijsjes in voorraad hebben, willen we de kinderen tijdens de 
warme dagen de gelegenheid geven om een ijsje te kopen. Dit voor de prijs van € 1. Dit is geheel 
vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. 
  

Op dinsdag 25 juni 2019 organiseren we het laatste oudercontact van dit schooljaar. 

De kinderen van de lagere afdeling krijgen dan ook hun eindrapport.  
Binnenkort ontvangt u hiervoor een inschrijvingsformulier.  

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 na de 

paasvakantie voor het eerst instappen op onze school. 

Op woensdag 26 juni 2019 van 10u00 tot 12u00 kunnen deze peuters en hun ouders een bezoekje 

brengen aan onze wijkschool. Zo kunnen ze dan kennismaken met de werking. 

Ook dit jaar nemen heel wat kleuters afscheid van de kleuterschool om de belangrijke stap te zetten 

naar de “grote school”. Omdat zij met succes de kleuterschool hebben doorlopen, verdienen zij 

natuurlijk ook een echt kleuterdiploma.  

Ouders die aanwezig willen zijn op deze officiële plechtigheid dienen donderdag 27 juni 2019 

om 15u30 zeker vrij te houden.  

 

Op donderdag 27 juni 2019 om 17u30 vindt de proclamatie plaats van onze zesdeklassers en dit in de 

refter van het Atheneum Campus Van Eyck. De leerlingen van het 6de leerjaar ontvangen dan hun 

getuigschrift basisonderwijs.  

Natuurlijk hoort bij zo’n officieel afscheidsfeest ook een receptie voor de ouders. Wij wensen onze 

zesdeklassers alvast het allerbeste toe bij hun verdere studies! Uiteraard blijven zij steeds van harte 

welkom op onze school.  

 

Voor de kinderen start de welverdiende vakantie op vrijdag 28 juni 2019 om 12u00.  
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