
Nieuwsbrief GO! De Sprong   

 

GO! Basisschool De Sprong 

Burgemeester Philipslaan 78  - 3680 Maaseik 

Tel.: 089 / 56 04 82  

secretariaat@desprongmaaseik.be 

www.desprongmaaseik.be 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
KALENDER 
 

Gekke week 
Van maandag 08.02.2021 tot en met 
vrijdag 12.02.2021 
 
 

Carnaval op school  
Vrijdag 12.02.2021 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

In deze nieuwsbrief willen we 
jullie informeren over de 
volgende onderwerpen: 
 
✓ Gekke week 
✓ Aangepaste jaarkalender 
✓ Annulatie schoolse 

activiteiten 
✓ Smartschool 

✓ Krokusvakantie 

 
De eerste maand van 2021 zit er alweer op en ondanks de nog steeds 
rare tijden gaat het schoolleven gewoon door. Toch blijven de schoolse 
activiteiten heel beperkt en ook de grotere evenementen zullen dit 
schooljaar niet kunnen plaatsvinden zoals voorheen. Hierdoor zien we 
jullie veel te weinig. Ook wij vinden dit bijzonder jammer, maar we 
moeten nog even volhouden, zodat we elkaar binnenkort weer kunnen 
ontmoeten op school. Intussen is het belangrijk dat we alle 
voorgeschreven maatregelen en richtlijnen verder blijven volgen. 
SAMEN komen we deze moeilijke periode door! 
 
Het is niet hetzelfde maar weet dat onze (digitale) poort blijft openstaan 
voor jullie. We zijn steeds bereikbaar via smartschool, via gewone mail 
(directie@desprongmaaseik.be of secretariaat@desprongmaaseik.be) en 
via de telefoon (089 / 56 04 82). Heeft u vragen en/of bezorgdheden geef 
dan zeker een seintje. Wij helpen u heel graag verder. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Linde Verstappen 
Directeur  

 
Vanaf maandag 8 februari a.s. organiseren we een “gekke week”.  
Elke dag mogen de leerlingen dan iets geks aan doen: 
✓ maandag = “zet iets geks op je hoofd”-dag 
✓ dinsdag = “gekke truien- en gekke sokken”-dag i.f.v. dikke truiendag  
✓ woensdag = “gekke haren”-dag  
✓ donderdag = “glitter”-dag  
✓ vrijdag = (zoals ieder jaar) “meest originele verkleed”-dag 

 
Let op: Het is niet de bedoeling dat u iets nieuws gaat kopen.  
           Wees gewoon een beetje creatief!   
 

 

Omwille van de huidige maatregelen i.v.m. COVID-19 zijn er heel wat 
wijzigingen in onze jaarkalender. De aangepaste jaarkalender kunt u 
raadplegen op onze website www.desprongmaaseik.be  
U ontvangt deze jaarkalender ook via smartschool.  
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Wegens de nog steeds heersende problematiek rond het coronavirus, zijn er bijgevolg ook nog heel wat 

onzekerheden wat betreft onze schoolse activiteiten. Op dit ogenblik werden alle extra muros-activiteiten 

geannuleerd tot en met de paasvakantie. Ook daarna blijft het nog heel onzeker of versoepelingen 

doorgevoerd zullen worden. Vandaar dat we ook in team beslist hebben om nu al een aantal activiteiten 

voor dit schooljaar te annuleren en dit omwille van de hoge annulatiekosten.  

De stadsklassen, zeeklassen, paastombola en het schoolfeest zullen bijgevolg dit schooljaar niet 

plaatsvinden. Dit was ook voor ons een pijnlijke en moeilijke beslissing, maar uiteraard zullen we met het 

team, de schoolraad en de oudervereniging samen bekijken welke alternatieve activiteiten wel mogelijk zijn. 

Hierbij is ook jullie inbreng heel belangrijk. Dus… 

Hebben jullie soms leuke ideeën, voorstellen of suggesties? Laat het ons dan zeker weten.  

 

In onze school hebben we ervoor gekozen om gebruik te maken van Smartschool als digitaal 

communicatiekanaal. Op deze manier kunnen we u immers snel en makkelijk bereiken. Alle belangrijke info, 

mededelingen, nieuwsbrieven… worden dan ook enkel via dit platform aan u bezorgd.  

 

Om steeds op de hoogte te zijn van al deze info, is het aangewezen om het smartschoolaccount van uw 

kind(eren) regelmatig te raadplegen, bij voorkeur dagelijks. Maar u kunt er ook voor kiezen om bij elk nieuw 

bericht een melding te ontvangen. Zo blijft u steeds up to date. 

 

Wilt u dus geen belangrijke info missen, download dan vliegensvlug de app “smartschool” op uw smartphone, 

tablet of pc. Via Smartschool blijf je als ouder immers heel betrokken bij het schoolleven van uw kinderen.  

Lukt het niet om smartschool te installeren? Laat het ons dan zeker even weten. Wij willen u echt heel graag 

helpen bij het installeren, maar ook met al uw vragen.  

We gaan er ook weer eventjes tussenuit en dit van maandag 15 februari 2021 tot 

 en met zondag 21 februari 2021.  
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