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Sport & Cultuur… een SPRONG in het nieuwe schooljaar 

 

Een nieuw schooljaar, een nieuwe klas en hier en daar 

duiken er ook nieuwe gezichten op. Na twee maanden 

vakantie werd het weer tijd om de handen uit de mouwen te 

steken. 
 

Dit jaar werd er gekozen voor een actieve start met sport en 

cultuur op het programma. De kleuters en het eerste 

leerjaar trokken naar Alles Kids en maakten er een leuke dag 

van. Vanaf het 2de leerjaar ging het er iets natter aan toe. Zo 

kregen ze een vrije zwembeurt, waarbij gebruik gemaakt 

werd van de glijbanen en de stroomversnelling. Daarnaast 

stond er een film op het programma en mochten enkele 

klassen nog even doorgaan met een zumba-dansles en 

initiatie capoeira.  
 

Van een gezonde en actieve start gesproken! 

 
 

Wist-je-datjes uit de 2de klas 

 

Wist je dat… 

 … we na de vakantie gaan leren rekenen tot 100? Plus en min tot 20 hebben we al goed herhaald. 

 … we enkele kampioenen in onze klas hebben bij de scholenveldloop? 

 … we reeds enkele toffe liedjes hebben leren zingen? 

 … we hoofdletters leren schrijven?  I, J, K en H hebben we al flink geoefend!  

 ... we in onze klas creatieve schrijvers hebben zitten?  

 … we al heel wat jarigen gehad hebben? Nogmaals een dikke proficiat. 

 … we al dingen kunnen wegen en meten? 

 … we het super naar onze zin hebben bij juf Bennie en juf Martine? 
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De ontdekking van Maaseik 
 

Het 4de leerjaar trok de deur uit! 

Samen met enkele mama’s en de juf ontdekten ze Maaseik en zijn deelgemeentes. Reporter van dienst, Lokke 

Leurs, wist voor jullie enkele highlights te verzamelen… 

 
We begonnen onze ontdekkingstocht aan het CC in Maaseik. Van daaruit reden we langs Robbedoes en het 
zwembad, dan gingen we naar de moskee en de tennis. Ze zijn daar tegenover ook een nieuwe tennishal aan 
het bouwen. Via het industrieterrein Jagersborg reden we naar Neeroeteren. Onze eerste stop was aan het 
waterzuiveringsstation. Ik wist nog niet eens dat Maaseik dat had! En ze bouwen in Neeroeteren op het 
industrieterrein een héél nieuw containerpark. Dan reden we naar de Neermolen. Het was daar heel mooi! Ik 
wist ook niet dat ze dat daar hadden. We mochten er ook binnen, want er kwam juist een meneer aan die de 
sleutel had. Dan gingen we naar de Grot. Daar was het ook heel mooi! Nadien trokken we naar de ouders van 
juf Annemie. Dat was wel heel leuk!  
Ook de windmolens waren héél mooi. En hoog. Er liepen bovendien mooie paarden in de wei. We zijn ook 
langs het zwembad “de Wouterbron” gegaan. Daar moet ik ’s zomers eens naartoe! En toen was de uitstap 
eigenlijk gedaan… Het was heel leuk en ik heb veel gezien. 
 

 

Poëzie in de 6de klas 
 

De leerlingen van het 6de leerjaar gingen in de lessen Nederlands met 

PEN en PAPIER aan de slag. Zo werden ze geïnspireerd door enkele 

voorbeelden en werd hun creativiteit geprikkeld. Na enkele minuten 

met woorden in de weer te zijn geweest, ontstonden enkele leuke 

stukjes poëzie in de vorm van een LIMERICK… 

 

Ken je Holle Bolle Gijs uit Parijs? 

Hij houdt zo van de smaak anijs. 

Hardlopen kan hij heel goed, 

dat doet hij altijd met een rode hoed. 

Hij houdt bij het zingen nooit de wijs.    

© Britt Vastmans 

 

 

 

 

Er was eens een juf uit Maastricht, 

zij was een ontzettend dom wicht! 

Ze had niets geleerd, 

deed alles verkeerd. 

Trok steeds een lelijk gezicht.  

© Joëlle Linders 
 

Een duizendpoot afkomstig uit Wenen 

had verschrikkelijk veel pijn aan zijn tenen. 

Zijn schoenen waren te klein 

vandaar al die pijn. 

Ook van het wandelen in de Hoge Venen.  

© Sep Lindmans 

 

Ken je die twee schoenen uit Milaan? 

Ze kunnen het gewicht van de mensen niet meer aan. 

Ze worden verpletterd als een koek, 

in de hoek gesmeten als een oud boek. 

Ja, ze hebben een zware baan.            © Melisa  Yilmaz 
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En wat hebben we geleerd in 1E/L? 

 

De eerste weekjes in het eerste leerjaar… 
 

IK, MOL, BEER, AN en TOM… Nee nee, het is geen mop!? 

LEZEN doe ik al en in het eerste is het ook top! 

Schrijven is vaak een moeilijke karwei,  

maar als wij een muntje verdienen ben ik blij. 

Rekenen kan ik al tot 5. 

En het zijn ook de cijfers die ik al schrijf. 
 

In de namiddag kan ik een beetje ontspannen. 

Zo zijn we al op bezoek geweest bij enkele bijzondere mannen. 

De fruitboer en de dierenarts leerden ons vele nieuwe dingen, 

en om een muzische activiteit sta ik ook meteen te springen. 
 

Tegenwoordig spreek ik met toverspreuken. 

En daarna de vakantie…  

Dat wordt een leuke! 
 

Juf Linda en juf Elke wensen hun 

eersteklassertjes een geweldig  

toffe herfstvakantie toe! 

 

Het 2de leerjaar was er even niet… 

 

Maar waar waren ze dan??? 

Juf Martine en juf Bennie hadden hun bengels meegenomen naar het Cultuur Centrum Achterolmen om 

er te genieten van een prachtige voorstelling over diepe vriendschap en groot gemis. 

 

Bovenop het dak van een hele hoge flat staat het huisje 
van twee broers, Mus en Knoop. Niemand weet dat ze daar 
wonen. Geeft niks, juist niet. Terwijl Knoop voetbalt op de 
achtste verdieping, timmert op de vierendertigste en 
tuiniert op elf, houdt Mus fijn de boel aan kant. Zoals echte 
broers dat doen. Zo is het altijd geweest en zo zal het altijd 
zijn. Maar dan, op een dag, is Knoop ineens verdwenen. 
Zomaar. Zonder te zeggen waarheen. En terwijl Knoop 
avonturen beleeft met pratende vissen en zingende 
bomen, besluit Mus om zijn broer te zoeken. Vastberaden 
hem weer mee naar huis te nemen.  
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Gezondheid troef bij onze kleuters 

 

De kleuters van het hoofdgebouw werkten     met hun juffen aan een gezond project. In de tweede kleuterklas 

ontdekten ze een koelbox, met daarin een gezond picknick-spel! Nadat de juf had voorgelezen uit het 

prentenboek, gingen de kleuters actief aan de slag met alle picknickmaterialen en dekten het reuzenlaken 

voor een gezellige en educatieve smulpartij, helaas was dit alles niet eetbaar… 
 

 
 

De 3de kleuterklas had op dit vlak iets meer geluk. Twee enthousiaste lesgeefsters van de Voorzorg kwamen de 

workshop “een brooddoos vol gezondheid” geven op kleutermaat. Nadat de kleuters alles over gezonde 

voeding hadden geleerd gingen ze kunstig aan de slag met boterhammen, kaas, tomaatjes, komkommer, 

eitjes, wortels, … Met dit alles maakten ze helemaal zelf een heerlijke boterham, die ze lekker hebben mogen 

opsmullen. Die juffen mogen nog zeker nog eens langskomen in de klasjes van De Sprong!  
 

Naast een gezonde maaltijd is het ook belangrijk om voldoende te bewegen. Zodoende werd de daad bij het 

woord gevoegd en trokken juf Jacqueline, juf Carine en juf Belinda met hun schatjes naar het bos. Een actieve 

en leerrijke dag in Bergerven in een decor van prachtige herfstkleuren! 

 

De week van (4M in) het bos! 

 
 

Zoals iedere herfstperiode, werd ook dit jaar weer de week van het bos 

georganiseerd. Op deze manier wordt er jaarlijks wat extra aandacht 

besteed aan onze prachtige bossen. Zo'n kans laat men in het onderwijs 

natuurlijk niet onbenut en daarom trokken de leerlingen van het 4de 

leerjaar naar het mooie bos in Bergerven te Neeroeteren.  
 

Samen met een stoere boswachter maakten zij een avontuurlijke tocht vol prachtige vondsten. Zo kwamen ze 

onderweg heel wat naaktslakken, kevers en kikkers tegen. Natuurlijk lagen er ook al veel kleurrijke blaadjes op 

de grond en stonden er ook sprookjesachtige paddenstoelen. Een aantal vondsten werden verzameld om later 

mee te knutselen en sommige vondsten, zoals de tamme kastanjes, werden zelfs onder toezicht van de 

boswachter opgegeten. Deze schitterende tocht werd afgesloten op de indianenberg waar de kinderen zich 

voor het vertrek nog eens helemaal konden uitleven. Zo keerden ze vol enthousiasme en waardering voor de 

Belgische bossen terug naar school.  
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De Sprong GOes international 
 

In het kader van ons Comenius-project FINE [Fit in(to) 

Europe], trokken eind september enkele leerkrachten 

samen met de directeur naar de partnerschool in 

Griekenland. Een indringende ervaring, om zo 

middenin de crisissituatie af te zakken naar collega-

scholen die harde tijden beleven.  

Niet alleen werd er even over het muurtje gekeken bij 

onze Griekse collegaschool, we trokken ook naar een 

school in Chersonissos en overlegden met de Duitse 

en Deense partnerscholen over allerhande 

onderwijszaken. Verder werd er vergaderd over ons 

gemeenschappelijk gezondheidsproject en werden er 

afspraken gemaakt voor ons gezondheidsspel dat 

binnenkort door de leerlingen ontwikkeld zal worden.  

Naast deze verplichte agenda werd er natuurlijk ook even tijd 

gemaakt voor cultuur en ontspanning na de schooluren.  

Terug in België hebben de kinderen van klas 4A reeds de 

eerste actie ondernomen. Zij trokken samen met juf Annemie 

en meester Raf naar de didactische keuken van onze 

Middenschool. Hier maakten ze heerlijke SPRUITJESSOEP. 

Van het hele proces werden er foto’s gemaakt en momenteel 

wordt alles netjes in het Engels van tekst en uitleg voorzien. 

Zo kunnen onze vrienden uit Duitsland, Denemarken en 

Griekenland binnenkort ook smullen van ons recept! En weet 

je, smullen… dat heeft 4A zeker gedaan. In deze klas is 

iedereen er van overtuigd dat spruitjes ook lekker (kunnen) 

zijn! 

Ons Europees project (doelstellingen, 

partnerscholen, foto’s, … is ook te volgen 

op het internet via de Comenius-

website:  http://www.fitinto.eu 
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Op pad met het 3de leerjaar 
 

De meisjes en de jongens van het derde leerjaar hebben niet stil gezeten. 

Ze zijn het schooljaar gestart met een leuke kennismakingsdag. Onze 

sportieve leerlingen gaven zich tijdens het zumba uurtje, leerden de 

vechtkunst van capoeira en vonden de bubbels in het zwembad erg 

ontspannend. Na nog een leuke film vonden ze het fijn om naar school te 

gaan. Ze mochten dan ook snel alweer genieten van muziek en drama die 

gegeven werden door professionele leerkrachten op de muziekacademie 

in Maaseik. Tijdens de uitstap naar Bokrijk belandden ze 100 jaar terug in 

de tijd en zagen met eigen ogen hoe de mensen toen leefden. Het 

gesprek met de champetter van het dorp zullen ze zich nog wel 

herinneren. 

 

Poëzie in de 6de klas (deel 2) 
 

Een jongen uit de provincie Luik 

had op zijn hoofd een felgroene pruik. 

Hij viel in de straat. 

Kwam daardoor te laat. 

En de mooie winkel van Kaat sluit.  

© Rob Lindmans 
 

 

Het leven op de wijkschool 

 
 

De spannende 1ste september is al een tijdje voorbij. Onze peuters 

en kleuters zijn al goed aangepast aan het schoolse ritme. 
 

Ondertussen deed de herfst z’n intrede in de natuur en maakten we 

een ontdekkingstocht doorheen ons mooi schooldomein op zoek 

naar allerhande herfstmaterialen.  

Hiermee gingen we aan de slag in de klas. We maakten een 

herfsttafel en kregen een ontdekdoos van kastanjes, eikels, 

bolsters, napjes, okkernoten, enz. 

Verder leerden we nog over paddenstoelen en knutselden we een 

mooie herfstboom. 
 

Net voor de herfstvakantie hebben we onze oma’s en opa’s nog 

even in de bloemetjes gezet. Een feestelijke afsluiter van de eerste 

drukke maanden op onze gezellige school! 
 

Ken je die kleine man uit Japan? 

Hij bakt zijn vlees in de pan. 

Hij eet graag rijst met kip, 

hij zit niet graag op de wip, 

want hij denkt dat hij het niet kan. 

© Amber Corten 

 

Justin Bieber woont in Atlanta. 

Hij kan goed Frans zoals ‘et’, ‘non’ en ‘la’. 

Heel mooi is zijn haar. 

Ja dat is echt waar. 

De naam van zijn lief is Selena. 

© Noor Chaltin 
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Experimenteren met 5R 

 

De XperiLAB-truck stopte in       Maaseik op 12 september! 

Voor de leerlingen de truck mochten binnentreden kregen ze allemaal een witte labo-jas aan en ook de 
naam van een bekende uitvinder: Marie Curie, Einstein, Bell, Edison,... 
De klas was aangenaam verrast, toen bleek dat ze zelf allerhande experimenten mochten uitvoeren. 
Zo voelden ze zich echte wetenschappers! Tandpasta maken, zonnepanelen uittesten, hydrodynamica, 
werking van windmolens, hartslag van een watervlo meten,... Er was duidelijk een heleboel te ontdekken! 
 
De samenvattende woorden van onze mini-wetenschappers waren: super interessant, boeiend en 
leerrijk. Wie weet wordt iemand van ons later een beroemde uitvinder...!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    BASISSCHOOL  De Sprong   REDACTIE & VORMGEVING: 

    Burg. Philipslaan 78    Raf Vandeweerdt 

    3680 Maaseik    raf.vandeweerdt@g-o.be 
            

 

    089/56.04.82   *   www.campusvaneyck.be   *   bs.maaseik.centrum@g-o.be 

De volgende GO! News 

verschijnt op 

23.12.2011 

Veel leesplezier! 


