
 

  

De Sprong Maaseik 
NEWS 

De week van de directeur: “Te land, ter zee en in de lucht!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leer je land kennen in het 4de leerjaar 

‘O dierbaar België, o heilig land der vaad’ren’, dat deel van de Brabançonne is door de meeste mensen 

wel gekend, maar het vervolg gaat vaak een beetje moeilijker. Voor de leerlingen van 4M is dit echter 

geen probleem.  

Hun subthema voor onze jaarlijkse projectweek is dan ook ‘O 

dierbaar België’. Ze beginnen iedere dag met het volkslied en 

werken daarna de hele dag aan hun informatiestand over 

België die tijdens onze jaarlijkse opendeurdag bezocht kan 

worden. Aan deze informatiestand komen heel wat onderdelen 

van ons land aan bod: gastronomie, geschiedenis, kunst en 

cultuur, toerisme, de provincies, de gemeenschappen en de 

gewesten. Als u dus ook graag heel de Brabançonne uit volle 

borst wilt meezingen, kom dan zeker eens langs en leer uw land 

nog beter kennen! 

 

 

Als directeur wil ik via deze weg mijn team en onze leerlingen van harte 

feliciteren met het resultaat van de projectweek. 

Na enkele themaweken was het tijd voor een tweede projectweek. Een 

jaar geleden lieten we de kinderen wegdromen bij “een boek vol 

sprookjes”, maar dit jaar was “the sky” wel degelijk “the limit”… 

Sommige leerkrachten hebben misschien zelfs sterretjes gezien, want 

zo een projectweek brengt toch een heleboel werk en stress met zich 

mee. Achteraf zorgt het wel voor een grote voldoening, wanneer je ziet 

hoeveel plezier de leerlingen eraan hebben beleefd en vooral, wat ze 

allemaal hebben geleerd door op een speelse manier rond wiskunde, 

taal, w.o. en muzische vorming samen te werken.  
 

Via deze GO! News kunnen jullie alvast nagenieten van een toffe week. 

 

 



 

 

  

 

 

Techniek onderweg 

Verleden week startte het zesde leerjaar met het project: 'Te land, ter zee en in 

de lucht.' 

De leerlingen kregen de opdracht een werkstuk te maken in het thema 

“transport”, rekening houdend met de vijf stappen van het technisch proces nl. : 

behoefte, ontwerp, realisatie, gebruiken en evalueren. 

Het was voor hen een grote uitdaging om hun ingewikkelde ontwerpen te 

vertalen naar een originele creatie. Door een combinatie van hechte teamgeest, 

sterke betrokkenheid en artistieke passie brachten ze deze opdracht  tot een 

zeer goed einde. 
 

Uit een kindermond (6e ljr): Dit was tot nu het leukste project. Het was fijn om je fantasie te laten werken. 

           Wat je op papier ontwierp moest je in het ‘echt’ maken. 

 

 

De boer op met de 2de klas 

De leerlingen van het 2de leerjaar hebben een superweek achter de rug. Niet 

alleen moesten ze geen enkele huistaak maken, maar bovendien beleefden ze 

allerlei leuke dingen. Zo gingen ze op bezoek in een melkveebedrijf, waar er heel 

wat geleerd werd over de melkkoeien. In de klas leerden ze daar nog meer over, 

maar ook over varkens en kippen. Iets grappig was dat ze een fop-ei maakten. 

Daarvoor hadden ze een blikopener nodig en samen ontdekten ze hoe zo’n ding 

nu eigenlijk werkt. Verder knutselden ze rond deze dieren. Met hun handpoppen 

(varkens) voerden ze een poppenspel op. Deze week kan voor de kinderen van 

2B en 2C niet meer stuk! 
 

 

Zeepkistenrace 1ste vs. 5de  

Het vijfde leerjaar maakte samen met het eerste leerjaar zeepkisten voor een 

zeepkistenrace op donderdag 17 maart. 

Iedereen moest spullen meenemen van thuis: bolderkarren, steps, skateboards, … 

We mochten zelf beslissen wat er met de spullen moest gebeuren, bijvoorbeeld: 

verven, versieren, … Op het einde van de projectweek werden er drie prijzen 

uitgereikt: een prijs voor de mooiste kar, één voor de snelste kar en ook nog een 

pechvogelprijs. Voor onze uitstap trokken we naar garage Deluyker en de politie. 

Daar legden ze ons nog eens duidelijk uit hoe we ons moeten gedragen in het 

verkeer! Donderdagnamiddag vond dan de langverwachte zeepkistenrace plaats! En 

er werd gewonnen… Wil je weten wie? Breng dan snel een bezoekje aan onze 

klassen… 

 

 

 

 

 

 
 

Uit een kindermond (6e ljr): Ik heb geleerd dat er heel veel denkwerk nodig is om een voertuig te maken. 

 



 

  
 

 

Racen op Zolder

Binnen onze stoere projectweek over auto’s trokken we samen met 

enkele mama’s en onze juf naar Zolder. Deze dag startte al meteen als een 

groots avontuur… 
 

Lokke Leurs: “Aangekomen in Zolder ging onze juf de gids zoeken, want 

we vonden haar niet. Toen juf Annemie de gids gevonden had, gingen we 

kijken hoe dat de auto’s racen. Dat vonden we heel erg leuk! En natuurlijk 

de jongens het meest. Daarna keken we binnen naar de tv’s, hoe de auto’s 

over het circuit reden. Hier werd alles goed in de gaten gehouden, of er 

geen botsing gebeurde of dat er een auto ging slippen. Dan kunnen ze 

meteen de ambulance bellen. We mochten ook een echte helm opzetten 

en we mochten een kijkje nemen in de garages waar ze de auto’s  

repareren.” 
 

Bas Ehlen: “In de raceauto zat de piloot heel erg krap, er was bovendien maar één plaats. Het geluid van de auto’s is niet 

zo fijn, daarom komen er ook vaak klachten uit de buurt. De grote tribune vond ik fantastisch!”  
 

 

 

 

 

 

 

Uit een kindermond (6e ljr): We vonden deze week heel leuk omdat we mochten samenwerken  

         met leerlingen van het ander 6de. 
 

(W)onderwaterwereld

Deze week leerden de kleuters over verschillende dieren uit de zee: dolfijnen, 

zee-egels, kwallen, inktvissen. 

Niet alleen vanuit boekjes en prenten, maar we keken ook videofragmenten 

van Piet piraat, die hen meenam naar de onderwaterwerld in zijn duikschuit. 
  

De kleuters maakten ook zelf een duikboot waarvoor ze samen eerst met juf 

een ontwerp maakten. De duikboot kreeg de naam: "Kleuterduikschuit" 

Met de hulp van mama's en papa's veranderde de klas een beetje in een 

aquarium en een grote doos in een groene duikboot. De kleuters zijn 

supertrots! Deze week hebben we dan ook maar 2 visjes geadopteerd die nu in 

onze klas blijven. "Dory en Nemo" (Waarvoor we nog steeds een grotere 

vissenkom zoeken). 

Vrijdag werd de week afgesloten met het maken van een grote taart in de 

vorm van....ja natuurlijk: een vis!  
 

 

Wil je onze nieuwe nieuwsbrief graag als eerste ontvangen? Stuur dan als de bliksem een mailtje naar 

onze redactie en ontvang de nieuwsbrief voortaan rechtstreeks in je mailbox… 

 

raf.vandeweerdt@g-o.be 

 

Opmerkingen, vragen en suggesties zijn welkom 



 

 

onderwijs van de 

Vlaamse Gemeenschap 

Een reisje naar de sterren met de 3de kleuterklas 

Deze week leren de kleuters van juf Rebecca en Juf Jacqueline over de ruimte. 

We leren over het heelal, ons zonnestelsel en de verschillende planeten. 

Ook een astronaut en de space shuttle zijn geen onbekende meer voor ons. 

 

In de klas hebben we een echt heelal waarin we kunnen spelen met 

zaklampen, ruimtepakken, zuurstofflessen, enz. 

We verrijkten onze kennis met een bezoek aan het europlanetarium. Hier 

keken we naar een voorstelling over een beertje dat in de ruimte woont. Hij 

voelt zich een beetje eenzaam en komt met behulp van de sterren, 

sterrenbeelden en planeten bij onze aarde terecht. Zo werden ook wij echte 

sterrenkundigen en mochten we als afsluiter door de sterrenkijker kijken 

 

In de klas maakten we nog astronautenpap en knutselden we raketten, 

planeten en een astronaut. Al dit moois is te bezichtigen in onze klas… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit een kindermond (6e ljr): We hebben geleerd dat piepschuim smelt  

             als je er PATEX ( superlijm) opsmeert! 
 

 

Het sprongetje zwemt, vliegt en is creatief 

 

De kleutertjes van het Sprongetje beleefden een fantastische week 
onder de golven van een helderblauwe zee, tussen de wolken in een 
zonovergoten lucht en op de zachte grond van onze groene planeet… 
Samen met de juffen werd er gedanst, gezwommen en gevlogen 
tijdens de verschillende bewegingsactiviteiten. Bovendien werd er 
creatief geknutseld rond het thema “Te land, ter zee en in de lucht”. 
Zo maakten de allerkleinsten prachtige piratenhoedjes en knutselden 
ze de wonderwereld van de zee! 

         
Uit een kindermond (6e ljr): Tijdens de projectweek leer je op een leuke, speelse manier vaak veel meer  

             dan dat we deze stof uit de boeken moeten leren. 

 

 


