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KALENDER 
 

Bezoek Cosmodrome (K3) 
Dinsdag 10.03.2020 
 

Pyjamadag i.f.v. Bednet 
Vrijdag 13.03.2020 

 
Dag van de Kleuter  
Vrijdag 20.03.2020 

 
Halfvastenstoet Maaseik 
Zondag 22.03.2020 om 14u11 

 
Facultatieve vrije dag 
Maandag 23.03.2020 

 
Oudercontact 
Dinsdag 31.03.2020 
 

Rapport (lagere afdeling) 
Dinsdag 31.03.2020 
 

Openklasdag peuters 
Woensdag 01.04.2020 

 
Paasontbijt  
Vrijdag 03.04.2020 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Met deze nieuwsbrief willen we jullie graag op de hoogte brengen van 
allerlei activiteiten en nieuwtjes voor de komende periode. 
 
Linde Verstappen 
Directeur 
 

 

Deze kinderen waren het best en meest origineel verkleed tijdens het 
carnavalsfeest  op school. Deze kinderen kregen dan ook een leuke prijs! 

Een dikke proficiat voor… 
 

       Juul (1E)               Yinthe (2M)              Farha (2J)             Jayron (2M)    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er werd een extra prijs toegekend voor de leerling die tijdens de gekke 
week elke dag heel origineel naar school kwam. 
Een knotsgekke proficiat voor… 
 

Lisa (5RT) 
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Laat juwelen en kostbare spullen zo veel mogelijk thuis, zeker tijdens de dagen dat uw kind lichamelijke 

opvoeding heeft. Tijdens deze lessen is het dragen van juwelen (vb. horloge, halsketting…) immers niet 

toegelaten. Deze blijven dan vaak onbewaakt achter in de kleedkamer waardoor verlies of diefstal niet 

uitgesloten kan worden. Draagt u kind toch juwelen of kostbare spullen, weet dan dat de school niet 

verantwoordelijk is voor diefstal, verlies of schade.

Vanaf maandag 2 maart 2020 worden de nieuwe prijzen gehanteerd in onze cafetaria van Campus Van Eyck. 

De nieuwe prijslijst kunt u steeds raadplegen op de website van onze school. 

http://www.desprongmaaseik.be/

Op maandag 23 maart 2020 is er een facultatieve dag. De kinderen hebben op deze dag dus geen school.  

 

Opvang nodig?  

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

Op dinsdag 31 maart 2020 organiseren we opnieuw een oudercontact. De kinderen van de lagere afdeling 

krijgen dan ook weer een puntenrapport.  

Binnenkort ontvangt u hiervoor een inschrijvingsformulier. Vul dit zo snel mogelijk in en bezorg dit 

vervolgens uiterlijk woensdag 25 maart a.s. aan de klasleerkracht van uw kind! 

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 1 april 2020 van 10u00 tot 12u00 kunnen deze peuters en hun ouders een bezoekje brengen 

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

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 3 april 2020 een heerlijk paasontbijt aan. Dit ontbijt krijgen de kinderen gratis aangeboden door de 

vriendenkring van onze 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 6 april 2020 tot en met zondag 19 april 2020. 
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