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Wisten jullie dat…? De zedenleerklas van juf Pascale 

 

 

Maar al te vaak worden er bewust en onbewust 

dingen op de grond gegooid. Hoewel we weten 

dat de natuur beter af is met het netjes 

sorteren van al dit afval, vervallen we soms toch 

nog in deze slechte gewoonte… 
 

De kinderen van het 5de en 6de leerjaar trokken 

samen met juf Pascale het schooldomein rond, 

op zoek naar allerhande afval. Niet alleen zag 

de campus er nadien opvallend netjes uit, ook 

gingen ze met deze vondsten aan de slag in de 

klas. 
 

Wat zij ontdekten, hebben we voor jullie even samengevat op prachtige posters, die op school tentoongesteld 

zijn. Maar we brengen het toch ook graag even via deze weg onder de aandacht! 

 

WISTEN JULLIE DAT… 

- … de natuur 1000 jaar werk heeft aan het afbreken van plastic zoals flesjes van frisdrank, dopjes, of 

teenslippers? 

- … het 100 jaar duurt voordat een drankblikje of een bolletje aluminiumfolie vergaat? 

- … een sigarettenpeuk 20 jaar lang zorgt voor vervuiling! Met het aantal peukjes dat we al vlug 

verzamelen op een (in regel) rookvrij domein kunnen we op enkele jaren tijd de hele speelplaats 

bedekken! Gelukkig wordt onze speelplaats meerdere keren per week opgeruimd! 

- … drankbusjes of de papieren van onze koekjes, minstens 5 jaar nodig hebben om te vergaan! Met wat er 

dagelijks opgeruimd dient te worden van onze eigen leerlingen, spelen we na één schooljaar op een 

vuilnisbelt van brikjes en papiertjes! 
 

Wij hopen dat iedereen zijn steentje bijdraagt aan een propere leefomgeving en hieraan denkt wanneer er 

toevallig iets uit je handen valt… OPRUIMEN is de boodschap! 
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Wist-je-datjes uit de 2de klas 
 

Wist je dat… 

 … we een nieuw vriendinnetje hebben in onze klas?  

Het  is Evelyne en ze is al goed ingeburgerd op onze school.           

 … we graag in groepjes werken om informatie op te zoeken?                     

Juf moet wel oordopjes in doen, zo hevig zijn we om de antwoorden te vinden! 

 … we een toffe en sportieve voormiddag gehad hebben tijdens kronkeldidoe? 

 … we een dikke pluim verdienen, omdat wij steeds ons fluovestje aantrekken? 

Net zoals Zeppe en Zikki gaan wij voor ZICHTBAARHEID in het VERKEER!   

 ... we in onze klas enkele nieuwe talenten hebben ontdekt?  

Tekentalent Evelyne en zangtalent Fien hebben afgelopen maand van zich laten horen.  

 … juf Bennie en juf Martine iedereen fijne feestdagen toewensen en jullie graag volgend jaar 

terugzien? 

 

Gamen zonder stroom! Kan dat? 
 

En of dat kan!  

Al durven we dat anno 2011 nog al eens te vergeten. De leerlingen van klas 5R werden ondergedompeld in 

een workshop “gezelschapsspelen”. Met de komst van de digitale spelletjes op pc, Wii, PSP, iPhone, … worden 

deze ontspannende, leerrijke en sociale voorgangers naar de achtergrond geschoven. Juf Riet vond het hoog 

tijd om enkele toppers vanonder het stof te halen. Ze deed dit echter niet alleen, een gemotiveerde wellness 

coach van de Voorzorg kwam met een koffer vol spelletjes naar onze school. 

 
UIT EEN KINDERMOND: 
Daan en Yordi: “We hebben ‘Uno’ gespeeld en ‘RaRa Wat Ben Ik?’. Nu hebben 

de kinderen in onze klas misschien begrepen dat gezelschapsspelletjes ook heel 

fijn zijn.” 
 

Afzender onbekend: “Het moet niet altijd geld kosten om spelletjes te spelen. 

En we durven het toe te geven dat het fantastisch is om spelletjes te spelen 

zonder stroom. Jij ook?” 
 

Amelia: “Het is natuurlijk gezelliger om gezelschapsspelletjes te spelen. De 

mevrouw heeft ons ook uitleg gegeven over spelletjes die je buiten en binnen 

kunt spelen.” 
 

Kayleigh: “Gamen zonder stroom te gebruiken, dat kan met ‘Rik Muizenschrik’, 

‘Rummikub’ en ‘Monopoly’.” 
 

Anoniempje: “Die mevrouw heet Maria en ze is 32 jaar. Ze heeft ons een nieuw 

spel geleerd ‘Simon says…’! We waren heel blij en maakten veel plezier.” 
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Generatieclash in het dagzorgcentrum 
 

Wat gebeurt er als je leerlingen van het     6de leerjaar samenbrengt met een oudere generatie in het 

dagzorgcentrum van Maaseik? Juf Lidy ging de uitdaging aan en vandaag kunt u het persoonlijk (ervarings-) 

verslag van Joël lezen! 
  

Joël trok op vrijdag 18 november 2011, samen met zijn klasgenootjes naar het centrum. 

Joël: “Het was er erg leuk. We hebben in groepjes verschillende spelletjes gespeeld zoals: knikkeren, gronddarts, 

sjoelen en kaarten. Bij het knikkeren moest je op de knikkerbaan zo veel mogelijk knikkers in de gaatjes krijgen. 

Hierbij had Rob 184 punten! Bij het gronddarts lag er een mat op de grond. Je kreeg ronde schijfjes en moest op de 

punten gooien. Van ons groepje was het hoogste 85 van de 90. Bij het sjoelen moest je met schijfjes op de sjoelbaan 

schuiven en zo punten proberen te verdienen. Bij het kaarten kreeg iedereen een pak kaarten en de bedoeling was 

om je kaarten zo snel mogelijk kwijt te raken. Als dit niet lukte moest je een fiche afgeven. Als je fiches op waren, 

was je verloren. Toen de spelletjes gedaan waren, kregen we een limonade of een cola en wafels. Het was echt 

superleuk in het dagzorgcentrum!”  
 

       
 

Opvallend is telkens weer, dat onze leerlingen versteld staan van wat “oudere” mensen allemaal goed kunnen. 

Bovendien zijn ze niet altijd zo oud als onze kinderen denken en valt het wel heel goed mee met dat humeur… 

Niet alleen hebben de twee generaties veel van elkaar geleerd, ze hebben ook genoten en op een actieve 

manier de vele vooroordelen langs beide kanten kunnen wegwerken! 

 

Sporten doen Vrolijke vrienden altijd Samen 

 

Op 15 december hebben de leerlingen van het 1ste en 2de       

leerjaar zich rot geamuseerd in het bewegingslandschap 

van KRONKELDIEDOE. Maar wie of wat is Kronkeldiedoe?! 
 

kronkel diedoe, 
diedie dadie diedoe 

 

Kronkeldiedoe is een mannetje dat boordevol energie langs verschillende oefeningen kronkelt 

zoals steppen, jongleren, skaten, rekken en trekken,… Via een doorschuifsysteem en het 

swingende ‘Kronkeldiedoe-bewegingslied’ moeten dan ook alle bewegingsvaardigheden zoals 

snelheid, lenigheid, evenwicht, coördinatie, klimmen en klauteren,… overwonnen worden door de 

sportieve kinderen, en eventueel de juffen?! Veel bewegen en weinig stilstaan is een vereiste! 
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S.O.S. Speelgoed was een succes 

 

Het einde van het jaar is traditiegetrouw    de periode waarin we stilstaan 

bij de mensen die het iets minder gemakkelijk hebben. Doorheen het hele 

land worden solidariteitsacties op touw gezet en ook GO! De Sprong wil 

hierin graag een steentje bijdragen. 
 

Terwijl de leerkrachten levensbeschouwing rond dit thema een project 

uitwerkten, kwam radiozender JOE FM met een wel heel interessante actie op de 

proppen: “S.O.S. Speelgoed”. Doorheen Vlaanderen werden grote inzamelpunten 

opgericht en onze school was daar één van. Op 1 december kwam DJ Jan Bosman 

met een vrachtwagen de buit ophalen. Meer dan 1000 stuks speelgoed gingen de 

deur uit, ingezameld door onze leerlingen, leerkrachten en collegaschool GO! 

Heikamp uit Maasmechelen. 
 

Lokke Leurs en Britt Vastmans hadden samen een mooie tekst geschreven en mochten 

samen met meester Raf een woordje uitleg geven in het radioprogramma van Tess 

Goossens op JOE. 

Op onze website kan onder de rubriek ‘nieuws’ de tekst van deze leerlingen integraal 

gelezen worden. Ook het interview is er te beluisteren.                 www.campusvaneyck.be  

 

Talenten ontdekt @ GO! De Sprong 

 

Eindelijk was het zover…. de eerste talentenjacht van het 

schooljaar.   

Net zoals de echte idolen kwamen onze artiesten op het podium 

te staan voor een strenge jury.  Juf Daphne, juf Marie en juf 

Martine gaven punten op zang, dans, uitstraling en kledij. Het 

publiek en de jury kreeg een beetje van alles te zien en te horen.  

Het ging van een strak gedichtje tot ultramoderne dansmoves.  

Nogmaals een dikke proficiat aan alle kinderen die op het podium 

gestaan hebben en iets moois gebracht hebben. Iedereen kijkt 

alvast uit naar de volgende talentenjacht.  

 

Eigenwijze meisjes en onstuimige wildebrasjes 
 

Dankzij mevr. Vranckx-Thomassen, hebben de kleutertjes      in de voor-

leesweek kunnen genieten van het voorlezen door de zusjes Linda   en 

Marjolein Dammann. Zij zijn de bedenkers achter de kinderboeken 

“Meisje Eigenwijsje” voor stoere meiden en “Basje Wildebrasje” voor de 

jongens. 
 

Onze kinderen waren erg enthousiast over de leuke verhalen. Na deze 

fijne voormiddag hebben ze samen met de auteurs de dag afgesloten 

met het oplaten van kleurrijke ballonnen voor een grote wedstrijd. 
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4M wint tafelwedstrijd 2x op rij! 

 
Zoals de meesten van jullie al weten, wordt er bij 
ons op school maandelijks de 'tafelwedstrijd' 
georganiseerd. Wat jullie misschien nog niet 
wisten, is dat klas 4M die wedstrijd dit schooljaar 
al 2 keer gewonnen heeft!  

 
Aan zo'n prachtprestatie hangt natuurlijk een superprijs vast. Het zijn de leerlingen die samen met de leerkracht 
beslissen wat die prijs zal inhouden. Ondanks het feit dat deze prijs weinig of niets mag kosten, slaagt de winnende 
klas er altijd in om iets fijns te bedenken.  
Zo ook de leerlingen van 4M. Zij beslisten om voor hun eerste overwinning een spelletjesnamiddag te houden. Voor 
hun tweede overwinning besloten de avonturiers een spannend bosspel (bosstratego) te spelen. Hoewel de 
spelletjesnamiddag zeer aangenaam was, kon deze toch niet tippen aan het bosspel! Voor dit spel zakten de 
‘survivalers’ af naar de mistige bossen van Siemkensheuvel. Daar werden ze verdeeld in 2 groepen. Iedere groep 
kreeg 2 vlaggen, 1 goede en 1 bomvlag. Zoals jullie al raden, was het de bedoeling om zo snel mogelijk de goede 
vlag van het andere team te pakken te krijgen. Om dit te verwezenlijken moesten de leerlingen natuurlijk al hun 
sluip- en rentactieken bovenhalen. Het werd een superfijne maar ook spannende middag. Waarschijnlijk ook een 
geslaagde, rustige nacht, want zo'n middagje bosspel is namelijk top, maar ook wel afmattend. Op naar de volgende 
overwinning!? 

 

Feest op school met Sint en Piet 
 

December is elk jaar opnieuw een feest! We mogen bijna de “Mega Mindy-

champagne” laten knallen en het nieuwe jaar binnen treden, maar in diezelfde 

maand maken we het ook nog gezellig met familie en vrienden voor een heerlijk 

midwinterdiner of een rijk gevuld kerstbuffet en op 6 december is de grootste 

kindervriend van de lage landen ook nog eens jarig: Sinterklaas. 

 

Samen met zijn pieten kwam hij ook weer langs op GO! De Sprong. Dit jaar hebben 

de kleuters en de eerste graad samen het grote feest voorbereid en werden er 

prachtige pietendansjes opgevoerd en wel heel moderne sinterklaasliedjes gezongen. 

De oude man was er helemaal van aangedaan en trakteerde 

de schatjes op een goedgevuld zakje snoep. De pieten 

strooiden ook rijkelijk met letterkoekjes en apennootjes.  

Maar wat is een feest zonder pakjes? Daarom had de Sint ook 

gezorgd voor enkele leuke speelgoedjes in iedere klas. Klas 1E 

werd wel heel ongeduldig toen bleek dat alle pakjes 

uitgedeeld waren en zij met lege handen bleven zitten. 

Sinterklaas was er echter van overtuigd dat er in deze klas 

heel wat speurtalenten zitten en had hun pakjes wel heel 

goed verstopt in de bank waar hij de hele voormiddag had 

gezeten. Lang hebben de “Sherlocks” niet moeten zoeken en 

meteen waren ze enthousiast met de Smart Games die voor 

hen bestemd waren. 

Illustraties: Jordy, Bryan & Kyle 
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Herdacht: wapenstilstand 
 

Ons heden wordt bepaald door het     verleden. Wij vinden het dan 

ook belangrijk om aandacht te schenken aan lokaal erfgoed. Ieder 

jaar neemt GO! De Sprong deel aan de 11 november-viering van de 

stad Maaseik, ter nagedachtenis van de gesneuvelde landverdedigers 

uit de Wereldoorlogen. 
 

Rob Lindmans (6L) nam dit jaar deel aan de optocht. Een kort verslag: 

Op zondag 13 november zijn enkele leerlingen van het zesde leerjaar naar het “ Vredespoortje” geweest om de 

gesneuvelden van WO I en WO II te herdenken. 

Omdat er geen microfoon aanwezig was werden er alleen enkele gedichten heel luid door Nina en Rob voorgelezen. 

Daarna werden er verschillende bloemenkransen neergelegd. Nadat de Brabaçonne en de Vlaamse Leeuw gespeeld 

werden ging het hele gezelschap in stoet naar het stadhuis. 

Als beloning kregen de leerlingen van de directeur een lekkere wafel en een warme choco. De kinderen die 

deelgenomen hebben aan deze vaderlandse plechtigheid waren: Giel, Rob, Nina, Noor, Leentje, Kasper, Daan, Stef, 

Jarno en Cis onder begeleiding van juf Martine en meneer de directeur. 
 

5R mag op hotel in de Efteling 
 

Het Belang van Limburg schreef in het     begin van dit schooljaar een wedstrijd uit, waarmee je een GRATIS verblijf 

van 2 dagen kon winnen voor de hele klas. Juf Riet was meteen heel enthousiast, maar de leerlingen twijfelden 

toch even over hun deelname. Uit het verleden zijn er regelmatig teleurstellingen ontstaan bij deelname aan de 

Disney- en of Eftelingacties van de krant. Na wijs beraad en groepsoverleg, besloot de klas om er toch voor te gaan. 
 

          
 

Toen de juf op een ochtend geheimzinnig de klas binnenkwam, wist de klas dat er iets niet pluis was. “Ze zei dat we 

misschien iets leuks gingen doen,” vertelt een leerling. “Dat was ook zo, want de dag nadien stond er een fotograaf 

en een journalist in onze klas. Ze vertelden ons dat we gewonnen hadden met de grote Efteling-actie!”.  

Jesse schreef het winnende gedicht, Soraya, Febe, Maurice, Eline en Aurora maakten er nadien een prachtig 

knutselwerkje bij. Zo trakteren zij de hele klas op een XL-schoolreisje 

naar Tilburg! Alles is gratis voor klas 5R en er mogen 5 juffen/meesters 

mee. Als de directeur braaf is, mag hij misschien ook wel mee om de klas 

te begeleiden.  

 

Yousra: “Yes we gaan naar de Efteling! We zijn met 23 in de 
klas en gaan in een heel mooi hotel slapen.” 
 

Aurora & Lamyae: “We staan te bibberen... Nu zijn we 
benieuwd naar wat ons te wachten staat! We hopen dat 
het heel goed verloopt.” 
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Vulkanische activiteit in klas 4A 
 

De leerlingen van juf Annemie leerden       de afgelopen weken over de 
aarde en haar vulkanen. 
Ze kregen in de lessenreeks filmpjes te zien op een digiboard over het 
ontstaan, de bouw en de werking van vulkanen. In de klas gingen de 
kinderen zelf aan de slag. Soda, azijn, afwasmiddel en rode ecoline 

(voor de “vuurkleur”) werden vakkundig gemengd. Tot hun grote 
verbazing zagen de leerlingen hun zelfgemaakte vulkaan ‘erupteren’. 
De lava stroomde rijkelijk langs de flanken naar beneden. Het 
enthousiasme van de leerlingen was zelfs zo groot dat ze onmiddellijk 
nieuwe vulkanen bouwden.  
 

Na zoveel verwondering volgde dan het opruimen. Dat was pas een 
“koude douche” na zoveel “hete” uitbarstingen… 
 

 

Bakkerij De Sprong 3 opent de deuren 
 

De kinderen van het 3de leerjaar leerden tijden de    themaweek 

vanalles in verband met bakken! 
 

De themaweek begon met een reeks educatieve filmpjes over 

o.a. brood bakken, het verschil tussen een ambachtelijke en een 

industriële bakker. Er werd eveneens een reportage over een 

Turkse bakker bekeken. Nadien gingen de bengels van juf Tania 

en juf Carla zelf aan de slag. In de klas werden enkele lekkere 

broden gebakken, waarvan achteraf dikke boterhammen 

werden gesmeerd. Samen met Tamara Eichon / El Gendy werd 

er een workshop “cupcakes versieren” rond het thema 

“Sinterklaas” georganiseerd. 

In het Museactron van Maaseik namen de leerlingen deel aan 

een heuse “Smikkeltocht”. Ook hier werden koekjes en broodjes 

gebakken volgens traditionele recepten uit de Maaseiker 

geschiedenis. Mmmmm… lekker! 

 

Het was weer een leerrijke en heerlijke week in 3TM en 3C.  

En denk eraan, van brood wordt je groot!   
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Wist je datjes uit de wijkschool 
 

Wist je dat… 

 … we 4 gloednieuwe rode driewielers kregen van de oudervereniging? 

Zo kunnen we  lekker racen op de speelplaats en oefenen om later een echte 

tweewieler te besturen! 

 … er zoveel peuters zijn bijgekomen, dat juf Daphne het team van de wijkschool parttime zal 

aanvullen in een gloednieuwe klas! 

 … meester Patrick 2x per week met de peutertjes en jongste kleuters turnt en allerlei apenstreken 

doet op een nieuwe zweedse bank? 

 … zowel Leonora Bajramaj als Lorenzo Viola een zusje kregen? Wij kijken er al naar uit om hen binnen 

2,5 jaar op onze school te verwelkomen!   

 ... de regenlaarzen en –jas van Jules zoek waren? Gelukkig heeft Zwarte Piet ze teruggevonden en 

mee naar onze klas gebracht! Nu maar hopen dat Jules ze weer niet ergens vergeet…  

 … de kleutertjes van de wijkschool hun kerstboom prachtig versierd hebben? 

 

Komen eten in de kleuterklas 
 

Tijdens de recentste themaweek  “Mijn Restaurant” veranderde de tweede kleuterklas in een pizza-

restaurant. 
 

De kinderen waren druk in de weer met opdienen, afruimen, bakken en koken. 

Ze maakten niet alleen kartonnen pizza’s maar gingen ook aan de slag om een echte pizza margarita te 

bakken. Bloem, gist, tomaten, deegrollen,… alles vloog in het rond maar hun missie was geslaagd en  de 

sterrenchefs van juf Belinda konden genieten van een overheerlijke en ovenverse pizzapunt. De cuisson 

was goed, de presentatie was top en zelfs Sergio Herman’s keuken heeft zelden zo een teamwork gezien! 

Om de week af te sluiten kwam er bovendien een echte chef-kok en ober op bezoek in de klas. 
 

 
 

Ook de kleuters van de 3de kleuterklas opende hun eigen restaurant. Namelijk “In de Pollepel” en “Mijn 

Restaurant”. Daar konden alle kleuters lekkere soep maken en een leuk dessert uitproberen.  

Zowel de kleuters als de juffen beleefden en hele “smakelijke” week!!!! 
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Music for Life: We do give a shit! 

 

Ondanks de vroege stakingsacties die het treinverkeer danig in de war hebben 

gestuurd, trokken enkele enthousiastelingen van onze school op woensdag 21 

december naar het Glazen Huis van Studio Brussel te Gent. Zij maakten een 

cheque van 850 euro over t.v.v. Music for Life. Om dit bedrag te verzamelen 

hebben onze leerlingen de afgelopen weken “GO! for Life-mutsen” verkocht. 

Op de Sinterklaasmarkt van de stad Maaseik verkochten ze ook meer dan 300 

pop cakes en andere lekkernijen die de mama van Jordy Geurts aan de school 

had geschonken voor deze actie. Toke Gonnissen kwam 5 weken lang vrijwillig 

wafels bakken. Deze verkocht ze samen met warme choco aan onze leerlingen 

en iedereen die haar kraampje passeerde. Zo waren Wannes van het 

secretariaat en Rolf, onze ICT-coördinator, maar enkele van haar beste klanten.  
 

Onze cheque werd met veel plezier in ontvangst genomen (cash aangedikt met 

nog eens 100 euro die de kinderen in de trein naar Gent wisten te verzamelen) 

door de presentatoren van de Music for Life-show. Volgend jaar komt er geen 

vervolg op deze actie van Studio Brussel, maar op onze school zal zeker een 

alternatief voor dit solidariteitsproject worden gezocht. Immers zorgen voor 

elkaar wordt bij ons hoog in het vaandel gedragen!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    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 

30.03.2012 

Veel leesplezier! 


