Nieuwsbrief GO! De Sprong

Na een heerlijke, warme en zonnige vakantie zijn we blij u allemaal terug
te begroeten. We starten het schooljaar op dinsdag 1 september 2020.
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.
KALENDER

In deze nieuwsbrief vindt u alvast heel wat informatie. Deze info is ook
steeds beschikbaar via onze schoolwebsite (www.desprongmaaseik.be).

Terug naar school
Dinsdag 1 september 2020

Infoavond
Wijkschool: dinsdag 15
september 2020 om 18u of
18u45
Hoofdgebouw: dinsdag 15
september 2020 om 18u of
18u45

Dag van de leerkracht

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

Maandag 5/10/2020

Pedagogische studiedag
Vrijdag 09/10/2020

U kunt het aangepaste schoolreglement 2020 – 2021 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 11 september 2020
ondertekend terug te bezorgen aan de school.

Onze directeur, Linde Verstappen, is afwezig wegens een
revalidatieperiode t.e.m. 18 oktober 2020.
Juf Micha Gijsen en juf Katrien Baeten zullen haar vervangen tijdens deze
periode.
GO! Basisschool De Sprong
Burgemeester Philipslaan 78 - 3680 Maaseik
Tel.: 089 / 56 04 82
secretariaat@desprongmaaseik.be
www.desprongmaaseik.be

De scholen mogen weer open voor alle leerlingen van alle klassen de hele week lang. Hierover zijn we als team
zeer verheugd. Jullie zullen per kind tegen het einde van deze week een draaiboek ontvangen met alle
informatie van de eerste schooldag en van het verloop van de volgende weken. De klasleerkrachten zullen een
filmpje maken zodat uw kind zich kan voorbereiden op de eerste schooldag. Dit filmpje zal ook via Smartschool
verspreid worden. Indien er dingen niet duidelijk zijn, kunt u steeds via Smartschool of telefonisch contact met
ons opnemen.
U zal later deze week ook de klaslijst van uw kind krijgen. Zo kan u rustig bekijken in welke klas, bij welke
kinderen en bij welke juf uw kind zit. Er zullen geen lijsten op school worden uitgehangen omwille van het
Coronavirus en ook de opendeurdag zal om die reden enkel plaatsvinden voor de peuters, de tweede
kleuterklas en het eerste leerjaar. Er zal voor alle ouders wel een infoavond worden georganiseerd. Het
verloop en de data kan u verder in deze brief raadplegen.
Indien u iemand van het schoolteam op school wenst te spreken, kan dit enkel na afspraak. In de
schoolgebouwen is het dragen van een mondmasker altijd verplicht. Er mogen maximaal twee personen in de
gang bij het secretariaat wachten. We vragen u om hier op te letten en buiten te wachten indien er al twee
wachtenden voor u zijn.
Aangezien veel gezinnen op vakantie zijn geweest de voorbije weken, vragen we u om ons te laten weten waar
u bent geweest en wanneer u bent teruggekeerd naar België. Deze informatie hebben we nodig om te
garanderen dat er geen personen de school betreden die onlangs in een risicogebied zijn geweest. Enkel op
deze manier kunnen we blijven zorgen voor de veiligheid van iedereen. De klasleerkracht zal u hiervoor nog
een mail sturen. Kijk de komende dagen dus regelmatig even op Smartschool.
Bij het brengen en halen van uw kind(eren) is het dragen van een mondmasker altijd verplicht, ook als u aan
de poort voldoende afstand kan houden. Het verloop bij het betreden van het schoolterrein is anders dan eind
vorig schooljaar. Er zal geen temperatuur meer worden gemeten, de kinderen mogen rechtstreeks naar de klas
waar ze hun handen moeten ontsmetten voor ze de klas binnengaan. Indien uw kind ziek is, vragen we u om
hem/haar thuis te houden.

Secretariaat:
→ Mevr. Sabrina Ghislain
- ma – di – do –vr
- woe

van 08u30 – 16u00
van 08u30 – 12u30

Tel.: 089 / 56 04 82
secretariaat@desprongmaaseik.be
Directie:
Mevr. Linde Verstappen
- ma – di – do – vr
van 08u30 – 16u00
- woe
van 08u30 – 12u30
- op afspraak ook mogelijk buiten de schooluren!
directie@desprongmaaseik.be
Opgelet: Bij een bezoek aan de school steeds eerst bij het secretariaat en/of de directie een afspraak
maken!
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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!

Omwille van het coronavirus hebben we er als schoolteam voor gekozen om de openklasdag enkel te laten
plaatsvinden voor de kinderen die in een nieuwe omgeving terechtkomen. Er zal dus enkel een openklasdag
zijn voor de peuters (wijkschool), voor de kinderen die naar de tweede kleuterklas gaan (hoofdgebouw) en
voor de kinderen die zullen starten in het eerste leerjaar. De openklasdag vindt plaats op vrijdag 28 augustus
a.s. tussen 16u00 en 18u00. Uiteraard wordt deze openklasdag coronaproof georganiseerd. Om alles veilig te
laten verlopen, vragen we u dan ook om de volgende regels te volgen:
- Om deel te nemen aan de openklasdag moet u zich op voorhand via mail inschrijven. U zal een mail van
ons ontvangen via Smartschool, op deze mail kan u reageren of u al dan niet deel wil nemen aan de
openklasdag. De nieuwe inschrijvingen worden persoonlijk gecontacteerd. Indien u zich niet heeft
ingeschreven, mogen we u helaas niet ontvangen op onze schoolterreinen.
- Gelieve per leerling maar één ouder in te schrijven voor de openklasdag. U krijgt van ons een tijdstip
waarop we u kunnen verwelkomen, kom zeker op tijd.
- Bewaar op school de nodige afstand en draag altijd een mondmasker.
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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.
Tijdens dit infomoment vragen we u om de volgende maatregelen te volgen:
- Er mag maar 1 ouder per gezin aanwezig zijn. Kinderen blijven thuis.
- Mondmaskers zijn altijd verplicht.
- We voorzien 2 momenten. In de agenda zal een strook bevestigd worden, zodat u kan inschrijven.
Inschrijven is verplicht.
- De klasjuf wacht op jullie op de speelplaats, kom dus zeker op tijd.
INFOAVOND WIJKSCHOOL ’t Sprongetje – Koningin Astridlaan 91:
Dinsdag 15 september 2020 van 18u-18u30 of 18u45-19u15
INFOAVOND BASISSCHOOL De Sprong – Burg. Philipslaan 78:
Dinsdag 15 september 2020 van 18u-18u30 of 18u45-19u15
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!

1. COMMUNICATIE
We zullen ook tijdens dit schooljaar vaak met u communiceren via Smartschool. Kijk dus regelmatig op
Smartschool zodat u zeker geen belangrijke informatie mist. Zo zal u deze week de klasindeling, de
draaiboeken voor de start van het schooljaar en de filmpjes ter voorbereiding van de eerste schooldag
via Smartschool ontvangen. Indien u problemen ondervindt bij het gebruik van Smartschool, mag u
steeds contact opnemen met de school. Meer uitgebreide info over het gebruik van Smartschool
ontvangt u tijdens de infoavond.

2. PERSOONLIJKE GEGEVENS
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 openklasdag of infoavond of al uw contactgegevens correct zijn.
3. MEDICATIE
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.
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4. AFWEZIGHEIDSBEWIJZEN
Indien uw kind afwezig is wegens ziekte, dient u het afwezigheidsbriefje in te vullen en ondertekend
terug te bezorgen aan de klasleerkracht. Dit geldt enkel 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!
LET OP! Vanaf dit schooljaar zijn alle 5- jarigen leerplichtig. Indien deze kinderen afwezig zijn dienen
zij vanaf nu ook de hier bovenstaande richtlijnen te volgen.

5. ZWEMMEN
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.
Opgelet: deze regeling is onder voorbehoud. We wachten nog op de laatste richtlijnen en
beslissingen van het stedelijk zwembad. We houden u hier zeker van op de hoogte.

6. VEILIGHEID EN VERKEER
Om de zichtbaarheid en de veiligheid van al onze leerlingen te vergroten, is het dragen van het
veiligheidshesje van de school verplicht.
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.

7. SCHOOLRESTAURANT EN MIDDAGPAUZE
Omwille van corona hebben we besloten dat de kinderen in de maand september tijdens de
middagpauze niet naar huis mogen. Verder zullen er in september nog geen warme maaltijden
worden aangeboden. Dinsdag 1 september is het schoolrestaurant gesloten.
Vanaf donderdag 3 september 2020 kunnen de kinderen tijdens de middagpauze
dagverse belegde broodjes, warme snacks of eigen boterhammen nuttigen.
De warme snacks en belegde broodjes worden verzorgd door de keuken van “Campus Van Eyck”.
PRIJZEN:
* Middagmaal:

Kleuters: € 2,80
Lager: € 3,50

* Verse soep: € 0,70
* Drank:
Fruitsap: € 0,70
Water (0,5l): € 0,90
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8. SCHOOLBUS
De school organiseert leerlingenvervoer van de wijkschool naar het hoofdgebouw en omgekeerd.
Voor meer informatie kunt u steeds terecht op het secretariaat.
* Voor uitzonderlijke ritten kan een rittenkaart (= 10 ritten) aangevraagd worden. (= € 16,00 / kaart)
* Kleuters die gebruik maken van het leerlingenvervoer vanaf 1 februari zullen 75% van de kostprijs
op jaarbasis betalen.
* Verhoogde tegemoetkoming: € 53 / jaar (attest verplicht)
KLEUTERS
Jaarabonnement
1ste trimester
2de trimester
de

3 trimester

1ste KIND

2de KIND

3de KIND

€45,00

€212,00

€169,60

€54,00

(Ongeacht de
instapdatum!)

€84,80

€67,80

€21,60

€63,60

€50,90

€16,20

€63,60

€50,90

€16,20

9. MILIEU EN GEZONDHEID
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 of vruchtensap in een herbruikbaar flesje toegelaten. Tetrabrikjes,
blikjes, cola, frisdranken en energiedranken zijn verboden.
Geen drank meegeven in 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 en
woensdag 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 of groente.
10. BELANGRIJKE DOCUMENTEN
Volgende documenten kunt u steeds terugvinden op de website van de school. Uw kind krijgt deze
documenten tijdens de eerste schoolweek ook mee naar huis.
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 vóór vrijdag 11 september 2020 ondertekend terug te
bezorgen aan de school.
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11. EXTRA MUROS
Voorlopig worden geen extra murosactiviteiten (buitenschools activiteiten) georganiseerd.
Sportdagen, uitstapjes… worden bijgevolg even uitgesteld.
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