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KALENDER 
 

Schoolreis (K2 – K3) 
Donderdag 10/06/2021 

 
Sportdag 3de graad 
Maandag 21/06/2021 
 
Klasuitstap (6C) 
Donderdag 24/06/2021 

 
Oudercontacten 

- Telefonisch 
- Videogesprek 
- Persoonlijk gesprek 

Volgens de gemaakte afspraak met de 
klasleerkracht. 

 
Rapport 
Vrijdag 25/06/2021 (6de leerjaar)  
of 
Maandag 28/06/2021 (1ste–5de leerjaar) 

 
Proclamatie (3de kk.) 
Vrijdag 25/06/2021 

 
Proclamatie (6de lj.) 
Vrijdag 25/06/2021 
 

Sportdag 2de graad 
Maandag 28/06/2021 

 
Sportdag 1ste graad 
Dinsdag 29/06/2021 

 

 
Beste ouders 
 
Het einde van het schooljaar komt stilaan in zicht. Het was voor ons allen 
opnieuw een bewogen schooljaar: soms stressvol, soms moeilijk, maar 
dankzij jullie begrip, flexibiliteit en actieve medewerking kwamen we er 
samen door. Nu beginnen we aan onze eindsprint en willen we het 
schooljaar toch nog op een leuke manier afsluiten. 
 

Wij willen jullie uiteraard ook bedanken voor het vertrouwen, de steun en 
de aangename samenwerking. Wij zijn er in elk geval van overtuigd om ook 
het volgend schooljaar op dezelfde manier te kunnen verder werken. School 
maken doe je immers niet alleen.  
 

Ook onze leerlingen willen we zeker niet vergeten, want het is tenslotte voor 
hen dat we dit allemaal doen.  
Jongens en meisjes, wij wensen jullie allemaal alvast een welverdiende 
vakantie toe. Onze zesdeklassers wensen we heel veel succes in de 
secundaire school en onze oudste kleuters heten we van harte welkom in 
het 1ste leerjaar van de lagere school.  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Linde Verstappen 
Directeur 
 

 
Bij de inschrijving van uw kind heeft u de keuze gemaakt tussen een cursus 
in één van de erkende godsdiensten of een cursus niet-confessionele 
zedenleer.  
 
Die keuze geldt voor de hele duur van de loopbaan in onze school. Op de 
eerste schooldag van september volgt uw kind de keuze van dit schooljaar, 
tenzij u deze keuze wenst te wijzigen.  
 
Indien u de huidige keuze levensbeschouwing voor het volgende schooljaar 
wenst te wijzigen moet dit vóór 30 juni a.s. gebeuren.  
Als ouder vraagt u dan een nieuw keuzeformulier aan via de klastitularis en 
bezorgt dit vóór 30 juni 2021 aan de directeur.  
 
De nieuwe keuze geldt dan vanaf 1 september 2021 en kan niet meer 
gewijzigd worden in de loop van het schooljaar.  
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Dit schooljaar kan er omwille van de huidige coronamaatregelen helaas geen schoolfeest plaatsvinden. 

Aanvankelijk werkten we een alternatief uit, maar door de vele weggevallen lesdagen werd in team 

beslist om de focus te leggen op het bereiken van de leerplandoelen en eindtermen.  

Toch zullen wij onze kinderen nog verrassen met leuke activiteiten en uitstappen waarbij zij ten volle 

kunnen genieten, want zij verdienen dit meer dan ooit.  

 

Sport en bewegen gaan hand in hand en hebben als resultaat: 
• Betere onderwijsresultaten 
• Actieve gezonde leefstijl 
 
Bewegen zorgt voor het verbeteren van de studieprestaties. Wij zijn er immers van overtuigd dat leren 
niet louter met ‘het verstand’ of met onze ‘mind’ gebeurt, maar dat leren kan vergemakkelijkt 
worden door lichamelijke bewegingen en fysieke actie. 
 
Het structureel aanbieden van trainingen zal je brein doen veranderen. Door een enkele keer oefenstof 
aan te bieden zal er geen structurele verandering in het brein plaatsvinden, toch wanneer je oefenstof 
vaker en structureel aanbiedt, zal dit wel veranderingen aanbrengen in je brein.  
 
Dit is één van de redenen waarom wij op Campus Van Eyck kiezen voor de optie “4 uur extra sport op 
school” ongeacht de studierichting. Vanaf het 5 de leerjaar basisonderwijs tot in het laatste jaar 
secundair zullen leerlingen van Campus Van Eyck kunnen kiezen tussen 4 u voetbal of 4 u multisport 
in een aangepast lessenpakket ongeacht de studierichting. Binnen de optie voetbal werken we volgens 
de methode van “Breincentraal Leren”.   
Interesse? Meer info vind je op onze website www.desprongmaaseik.be bij optie sport GO! for it.  
 

Normaal gezien staat op dinsdag 29 juni 2021 het volgende oudercontact gepland, maar op dit 

moment wordt een fysiek oudercontact helaas nog steeds niet toegestaan. 

Om u toch de gelegenheid te geven om de vorderingen en de prestaties van uw kind(eren) te 

bespreken, dient u vooraf een afspraak vast te leggen bij de leerkracht van uw kind(eren).  

U ontvangt hiervoor dan ook binnenkort meer info van de klasleerkracht. Uiteraard volgen wij alle 

versoepelingen heel nauwgezet op en zullen we u onmiddellijk op de hoogte brengen indien een fysiek 

oudercontact toch mogelijk wordt. 

 

Steeds meer versoepelingen komen er aan. Joepie! Wij willen daar dan ook natuurlijk gebruik van 
maken en zullen daarom al het mogelijke doen om nog enkele leuke activiteiten te organiseren voor 
onze kinderen. We hebben onder voorbehoud alvast enkele sportdagen vastgelegd: 

- maandag 21/06/2021 → 5de + 6de leerjaar ⇨ Adventurepark De Warre 

- maandag 28/06/2021 → 3de + 4de leerjaar ⇨ Sporta Beachclub 

- dinsdag 29/06/2021 → 1ste + 2de leerjaar ⇨ Sporta Beachclub
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In oktober deden wij een oproep bij de ouders voor de samenstelling van de nieuwe schoolraad.  
Sinds 01/04/2021 trad de nieuwe schoolraad in werking. Deze raad is een participatieorgaan, 
samengesteld uit vertegenwoordigers van ouders, personeel en lokale gemeenschap. De voornaamste 
taken van de schoolraad zijn o.a. advies geven aan en overleg plegen met de directie over: 

• Het schoolreglement 
• Het lestijdenpakket 
• Welzijn en veiligheid op de school 
• Infrastructuurwerken 
• Het schoolwerkplan 
• … 

 
De volgende leden maken actief deel uit van de schoolraad: 
Vanuit de ouders: 

- Dhr. Roland Brouns: papa van Mathias (3E), Pieter (1E) en Marthe (K2R) 
- Mevr. Conny Henken: mama van Leen (3C) en Anne (K2M) 
- Mevr. Nadia Fourmanoit: mama van Mathis (1E) 

 

Vanuit het personeel: 

- Mevr. Carine Geyzen (K3C) 
- Mevr. Elke Gielen (1E) 
- Mevr. Carine Reynders (6C) 

 

Vanuit de lokale gemeenschap: 

- Dhr. Louis Coonen 
- Dhr. Wiel Janssens 

 

Wij heten de nieuwe leden van harte welkom en willen de voormalige leden van harte bedanken voor 

hun advies, actieve medewerking en inzet voor onze school. 

Een bijzondere dankjewel aan mevr. Sofie Janssens, mama van Ella (2M) en Loes (K2M) en dhr. Pieter 

Knoops, papa van Bram (4L) en Ruben (1E). Zij hebben onze schoolraad verlaten en maakten plaats 

voor nieuwe ouders. 

Er is bij sommige ouders al een terechte nieuwsgierigheid naar de samenstelling van de klassen voor 

volgend schooljaar. Na de oudercontacten zullen we deze puzzel maken, zodat we jullie hierover 

kunnen informeren tijdens onze opendeurdag.   
 

Het is momenteel echter nog steeds niet duidelijk of onze opendeurdag zal kunnen plaatsvinden op 

maandag 30 augustus 2021 van 16u00 tot 18u00. We zullen u hier dus zeker nog tijdig over informeren.  

Noteer deze datum voor alle zekerheid toch maar in uw agenda. 
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Hierbij bezorg ik u alvast alle schoolvrije dagen: 

Herfstvakantie:  

01/11/2021 – 07/11/2021  

Kerstvakantie:  

27/12/2021 – 09/01/2022  

Krokusvakantie:                                                                                             

28/02/2022 – 06/03/2022  

Paasvakantie:  

04/04/2022 – 18/04/2022  

Hemelvaartvakantie:  

26/05/2022 – 27/05/2022  

Pinkstermaandag:  

maandag 06/06/2022  

Pedagogische studiedagen:  
woensdag 6 oktober 2021  
vrijdag 12 november 2021  
 

Facultatieve verlofdagen:  
maandag 6 december 2021  
maandag 27 maart 2022 
(Deze dagen rijden er geen bussen en is geen opvang voorzien op school.)  

Voor de kinderen start de welverdiende vakantie op woensdag 30 juni 2021 om 12u00.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We kijken er in elk geval al naar uit om jullie terug te zien op woensdag 1 september 2021, maar nu 

eerst volop genieten!  
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