
 

  

De Sprong Maaseik 
NEWS 

1,2,3 start: de bende van het tweede geeft gas 

Het was even wennen voor de leerlingen in het tweede leerjaar, een andere 

klas, een andere juf en andere vriendjes. Maar we kregen geen tijd om ons te 

vervelen met al die lessen van taal, rekenen en w.o. De tijd vliegt dan ook 

voorbij met leren en met leuke dingen doen zoals sporten, liedjes, gedichtjes 

en knutselen. Het thema over fruit was heel leuk want na het winkelen 

mochten we al die lekkere dingen proeven zoals papaja, mango, ananas, 

vijgen …en een kokosnoot. Wij leerden om een fruitspies te maken en 

smulden als afsluiter nog van een heerlijke milkshake.

 Tussendoor behaalden we ook nog eens 2 medailles met onze sportvedetten Renée 

en Oussama op de veldloop 2010, waar ook alle andere meisjes en jongens uit onze 

klas geweldig hun best deden. Aan cultuur ook geen gebrek. Zo hebben we onze 

eerste toneelvoorstelling van het jaar reeds achter de rug. Als extraatje mochten we 

deze keer op het podium plaatsnemen. In de themaweek die afgelopen week voor 

veel plezier zorgde, maakten we een heksentoer in het bos op domein Pietersheim 

(Lanaken)… 

 

Wat is nieuw in de eerste klas   

 

De eersteklassertjes hebben de voorbije 2 maanden keihard gewerkt en een 

hoop nieuwe dingen geleerd zoals lezen, schrijven, rekenen en nog veel meer. 

En dit begint al allemaal aardig te lukken! 

Juf Elke en juf Linda proberen deze leervakken zoveel mogelijk te combineren 

met leuke en leerrijke uitstappen om hetgeen dat in de klas verteld en 

aangeleerd wordt te veraanschouwelijken. Zo zijn we naar de markt, de 

Carrefour, de fruitboer en de dierenarts geweest.  

Nu eerst een welverdiende vakantie en daarna weer aan de slag! 

 



 

 

  

Langs de wonderen wereld van sterren en planeten met het 6de jaar 

 

De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar werkten 2 weken lang rond het thema ‘ruimtevaart’. Op 28 

september vertrokken we op ruimtereis naar het planetarium te Genk. Iedereen was klaar voor een 

spannende ontdekkingstocht langsheen sterren, planeten en andere fenomenen. Vanuit een zeer 

comfortabele stoel werden we de ruimte ingeschoten en volgden we de weg door het  melkwegstelsel. We 

trokken van Mars naar Jupiter en terug over Saturnus. Tevens brachten we een bezoek aan de 3 meter lange 

telescoop in de sterrenwacht. Als echte astronauten keerden we terug naar school 

 

 

Onze kleuters steken de handen uit de mouwen 

De kleuters van het hoofdgebouw zijn het jaar gestart met het project 
“Ringeling”. De ouders mochten een week lang, samen met hun kleuter, 
naar het verhaal van ringeling luisteren. Op die manier proberen we de 
ouders dichter bij de school te brengen en de kinderen vanaf het 
belsignaal in de klasjes te krijgen. 
 
Niet veel later verscheen Ufoeh, de vliegende koe ten tonele. Ze nam de leerlingen mee op ontdekkingstocht 
in een themaweek rond cijfers, kleuren en allerhande soorten fruit. Hierbij konden ze verschillende soorten 
fruit proeven en maakten ze heerlijke appelmoes en fruitsla. 
 
Op woensdag 20/10 was het een heel speciale dag voor de grootouders van onze kapoenen. Oma en opa 
konden deelnemen aan het klasgebeuren van hun kleinkind en werden nadien op koffie en taart getrakteerd. 
Net voor de bezige bijtjes van de kleuterklassen van een welverdiende vakantie kunnen genieten, werd er 
gegriezeld rond Halloween met een groots themafeest als afsluiter voor de vakantie. 
 

Een lekkere verjaardag in de wijkschool 

Vanuit de wijkschool wordt er een reuze-dankjewel verstuurd aan mama Tamara. Zij 

maakte een mooie verjaardagstaart voor alle jarige kleuters van de 1ste kleuterklas. De 

kleuters waren zeer enthousiast bij het zien van deze prachtige bak-kunst-creatie! Juf 

Carine wenst Tamara veel succes met de opening van haar “Sprookjestaarten-winkel”.  

 

Kabouters in het bos 

Op woensdag 22 september zijn alle kleuters van ‘Het Sprongetje’ samen met de juffen met de bus naar 

Bergerven geweest. Wat waren alle kleuters enthousiast om met de bus naar het kabouterbos te gaan, op zoek 

naar paddenstoelen, herfstvruchten en andere mooie dingen… 

  



 

  

Wil je onze nieuwe nieuwsbrief graag als eerste ontvangen? In een kleurrijk ontwerp? Stuur dan als de 

bliksem een mailtje naar onze redactie en ontvang de nieuwsbrief voortaan rechtstreeks in je mailbox… 

 

vandeweerdt.raf@scholengroep14.be 

 

Opmerkingen, vragen en suggesties zijn welkom  

Verdiepen in “Natuur & Techniek” 

In de weken van 20 september tot en met 1 oktober, hebben de kinderen van het 5e 

leerjaar een thema uitgewerkt: zon, aarde en maan. Tijdens de uitwerking hiervan 

hebben ze zich specifiek verdiept in NATUUR & TECHNIEK. 

Per twee werkten de kinderen een proefje uit. Zo leerden ze al doende veel 

wetenswaardigheden over dit thema. Achteraf stelden de mini-professoren vragen aan de 

andere leerlingen. Tijdens de voorstelling van hun proefjes, werd er klasdoorbrekend 

gewerkt, wat dan weer goed was voor de sociale contacten onderling!   

Door zelf de proefjes en de daarbij horende uitleg aan elkaar te presenteren, leerden de 

kinderen dus vooral van elkaar, wat dit thema dan weer extra boeiend maakte! Ze hebben 

dit fantastisch gedaan en juf Riet en juf Daphne zijn dan ook erg fier op hen! 

 

Een gruwelijke moord in 4M 

Maandagochtend 25 oktober deden de leerlingen van 4M een gruwelijke 

ontdekking. Ze troffen hun goede, oude klasbewaker neergestoken aan in 

de klas. Deze verschrikkelijke moordzaak moesten de kinderen in het 

kader van hun W.O.-thema ‘Een drama in de klas …’ zelf oplossen. Om hen 

een handje te helpen met hun speurwerk, kwam een politieman op 

bezoek. Hij heeft alle kneepjes van het vak uit de doeken gedaan. 

Vrijdagnamiddag zullen de kinderen zelf tot actie moeten overgaan. In 

detectivegroepjes zullen zij op zoek gaan naar de moordenaar. Of ze die 

vinden…? Dat komt u misschien te weten in de volgende editie van de 

schoolkrant. 

 

Belangrijk nieuws uit 3TA 

Wat vliegt de tijd toch vlug in 3TA! Het is al half oktober en het lijkt of het schooljaar nog maar pas gestart is. Ondertussen 

hebben de leerlingen van de derde klas al heel wat geleerd en gedaan. 

Op maandag 13 september zijn ze naar Bokrijk geweest. Daar ontdekten ze zelf hoe de mensen vroeger naar school 

gingen. Ezelsoren als je niet luisterde in de klas, een tong rond je nek als je te veel praatte, … Het bestond echt allemaal! 

En als je gestraft werd.. moest je met je blote knieën in je houten klompen gaan zitten. O wat deed dat pijn! Gelukkig gaat 

het er tegenwoordig heel anders aan toe! 

Enkele weken geleden hebben deze derdeklassers Maaseik beter leren kennen. Samen met 

enkele ouders trokken ze met foto’s, een kaart en een routebeschrijving op stap door Maaseik. 

Op de Markt van Maaseik moesten ze opdrachten en vragen oplossen, waarbij zelfs de mama’s 

nog heel wat nieuwigheden te weten kwamen! Onze kinderen zijn dus niet de enige die iets 

geleerd hebben. 

Maar ze zijn heus niet alleen op stap geweest hoor! Ook in de klas hebben de leerlingen van 

3TA al veel geleerd en geoefend. Zo tellen ze nu al tot 1000 en werden de eerste 

TAFELDIPLOMA’s uitgedeeld. 



 

onderwijs van de 

Vlaamse Gemeenschap 

GESPOT OP IKANDA 2010: Het zesde leerjaar van GO! De Sprong 

Na onze talentvolle start op 1 september, kregen de talenten van het 6de leerjaar de kans om nog een stapje verder te gaan… 

Samen met de juffen van het zesde trokken ze een dagje naar Antwerpen waar het enige echte TALENTEN-congress van 

Vlaanderen plaatsvond. 

Het werd een leuke dag, op maat van onze leerlingen. Zo werden ze toegesproken door Sofie Van Mol, Kobe van Herwegen 

en Fatty K, maar ook konden ze luisteren naar de 

fantastische ervaringen die Frank De Winne in de ruimte 

heeft opgedaan. Verder ontdekten ze nog andere talenten 

van acteur Herman Verbruggen, Olympische kampioene 

Tia Hellebout, jeugdschrijver Marc De Bel en media-man 

Tom Waes. 

Tussen de luistersessies door, werd er druk 

geëxperimenteerd met uitdagende proefjes en gesmuld 

van heerlijke broodjes en versnaperingen. Dit alles werd 

ons aangeboden door de Vlaamse Overheid en haar 

partners, die ook voor veilig vervoer hadden gezorgd. Voor 

dit alles was er slechts één voorwaarde: ONTWERP JE 

EIGEN TALENTEN-SHIRT… En ja hoor, in onze klassen zitten 

allerhande talenten verborgen! 

 

Tafelwedstrijd 1 en 2: De resultaten… 

In september werd er voor de eerste keer dit schooljaar druk vermenigvuldigd en gedeeld in een spannende strijd om de 

gouden ster! De winnaars van deze eerste tafelwedstrijd (5MO) hebben reeds hun ster ingewisseld en verbleven een nachtje 

in Luxe Resort ‘GO! De Sprong’ met een winnaarsontbijt als afsluiter van hun overwinningsmaand. Deze keer ging met slechts 

een zeer klein verschil (!!!) klas 5MO nog een (laatste?) keer met de eer lopen. Wat zij met hun tweede gouden ster als 

beloning zullen kiezen ontdekken jullie in onze tweede editie van GO! News – De Sprong Maaseik (eind december in je 

mailbox – mail naar vandeweerdt.raf@scholengroep14.be om de nieuwsbrief te ontvangen). 

 

DE MAFFE TAFELKRAKERS VAN SEPTEMBER:  DE MAFFE TAFELKRAKERS VAN OKTOBER: 

        5MO            5MO 

DE VLIJTIGE VERMENIGVULDIGERS VAN SEPTEMBER:  DE VLIJTIGE VERMENIGVULDIGERS VAN OKTOBER: 

(Zij behaalden een score  van 100%)     (Zij behaalden een score van 100%) 

        Anass Kiki, Eline Kusters, Arnaud Lino, Jennifer Thijs,  
Ferre Dautzenberg, Reine Franssen, Anass Kiki,  Karim Saidi, Antonio Cristofani, Anas Gourar, Kaja Koc,  
Arnaud Lino, Sara Peters, Jennifer Thijs,    Selma Leurs, Bilqis Siad Farah, Melissa Yilmaz,  
Anas Gourar, Ginny Janssen, Kaja Koc, Pier Polfliet,  Giel Borkelmans, Chaimae Bougrine, Adhem El-Gendy, 
Adham El-Gendy      Mattice Venken, Souhaila Bensaid, Tim Ehlen,  

Yaimi Florax, Nicole Lino,Natasha Geraerts,  
Railey Monart, Angelique Biliakakis, Benthe Truyen 

         


