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GO! De Sprong op tv! 

 

Zoals jullie in de extra projecteditie van GO! News reeds 
hebben vernomen, genieten de leerlingen van het 5de 
nog na van een droom-tweedaagse in de Efteling. Zij zijn 
echter niet de enigen die een bezoekje mochten brengen 
aan het pretpark. Ook de leerlingen van het 3de en het 
4de leerjaar hebben het sprookjespark 'onveilig' 
gemaakt, maar dan wel voor een heel andere reden, 
namelijk hun deelname aan het tv-programma 'De 
Schatkamer'. Een tijdje geleden werd de school 

gecontacteerd met de vraag of we wilden deelnemen aan 
dit spelprogramma. Omdat de opnames in de Efteling 
doorgingen, hing hier dus automatisch een gratis dagje 
Efteling aan vast. Natuurlijk moesten we niet lang over 
onze eventuele deelname nadenken en beslisten we om 
ons in te schrijven voor dit avontuur. Na weken van 
verheugen was het op 28 februari eindelijk zo ver en 
werden al onze verwachtingen meer dan ingelost. Zowel 
de deelname aan het programma als de attracties waren 
een groot succes. De twijfel of er na de opnames nog wel 
tijd zou zijn voor het park zelf verdween al snel. Er was 
namelijk zo weinig volk dat we nergens moesten 
aanschuiven! Voor velen dus echt een droomdag!   
 

UITZENDSCHEMA: 

BE: vtmKzoom 

6, 10 en 13 april 2012 

 

NL: RTL 8 – telekids  

30 maart, 3 en 5 april 2012 

 

(data onder voorbehoud van wijzigingen) 
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Tocht door de tijd: De geschiedenis komt tot leven in het 6de leerjaar 
 
 

Naar aanleiding van de lessen Histo-Mundo werden de vijf grote periodes uit onze geschiedenis uitvoerig 

besproken. Hierbij kregen leerlingen de opdracht om deze tijden terug tot leven te brengen. 
 

                   
 

De resultaten waren schitterend… 

Ramon, Pieter en Maxim voelden zich als echte holbewoners. Met kippengaas en klei toverden zij een 

prachtige grot tevoorschijn. De Romeinen legden in de klas een nieuwe heerbaan aan, gemaakt van 

kiezelsteen en klei. Deze weg leidde de kinderen naar het Colosseum in Rome. De waterburcht uit de 

middeleeuwen was zo stevig gemaakt dat geen enkele Noorman in staat was om deze te overvallen. 

En omdat het dit jaar precies 100 jaar geleden is dat de Titanic gezonken is, werd deze op schaal 

nagemaakt door Noor, Leentje en Jill. De leerlingen waren overenthousiast met deze leerrijke activiteit. 

 
 

Een clown op school 
 

 

Carnaval is een feest waarnaar alle kleuters uitkijken. 
Ambery Kesseler heeft het hele jaar door een beetje 
carnaval, want haar opa is een echte “clown”… Tijd voor 
een bezoekje aan de wijkschool! 
 
Pipo de clown bezorgde de kleuters met zijn hippe, rode gitaar en koffer 
vol attributen een wonderbaarlijke namiddag. Hij toverde uit simpele 
ballonnen de mooiste creaties die de kleutertjes mee naar huis mochten 
nemen. De verwondering was groot, het plezier nog groter! De kinderen 
mochten zelfs zijn jas passen en dat vonden ze helemaal te gek. 
Zowel de juffen als de kleine deugnieten van de wijkschool, willen wel 
vaker carnaval vieren als Ambery’s opa op bezoek komt met zijn dolle 
fratsen. 
Nog iets meer dan 340 nachten slapen en het is weer carnaval. Slaapwel 
allemaal! 
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Witte tanden in de kleuterklas 

 

De kleutertjes van juf Jacqueline, juf Carine en juf Belinda lopen met 
een tandpasta-glimlach over hun speelplaats. Ze werkten rond het 
thema tandhygiëne in de klas en hebben afgesproken om niet te 
snoepen op school en dagelijks hun tanden te poetsen na het eten. 
 
De juffen helpen alvast een handje door ook op school de 
tandenborstel over die witte tandjes te laten schrobben. Op 8 mei 
krijgen de kinderen nog een extra stimulans, want dan komt Jaap de 
Krokodil met zijn “Gezonde Tandengeheim” naar de klas. SMILE! 
 
 

Tekeningen voor Karim (4M) 

 

Afgelopen week geraakte Karim uit klas 4M betrokken bij 
een zwaar verkeersongeval. Hij heeft een zware operatie 
achter de rug en herstelt nu in het ziekenhuis van Leuven. 
De kinderen van de school, maar vooral zijn vriendjes van de 
klas missen hem en wensen hem veel beterschap. Het zal 
nog wel een tijdje duren voor ze Karim terug op school zien, 
maar toch willen ze hem via de vele tekeningen en 
gedichtjes laten weten dat ze aan hem denken.  
 
De directeur zal de werkjes aan hem bezorgen, maar via 
deze weg kunnen jullie er ook al enkele bekijken.  
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Bouwen aan de toekomst 
 

Tijdens de lessen wereldorïëntatie werkten de tweedeklassers enkele weken  geleden rond het thema 

‘Handig die handen’. Ze leerden onder andere  wat er allemaal nodig is om een huis te bouwen en 

experimenteerden met materialen en gereedschappen die een metselaar, een elektricien, een vloerder, 

een loodgieter, een dakwerker en een schilder nodig hebben.  

Een truweel, een schroevendraaier, een waterpas en allerlei soorten tangen, de kleine bouwvakkers 

leerden het allemaal gebruiken. Gelukkig was er niemand die met de hamer op z’n vingers klopte toen de 

planken met nagels aan elkaar getimmerd werden.   

Een dikke proficiat aan de bouwers in spé. 
 

   
 

We spelen maken een spel… 

 

Altijd leuk om in de namiddag even te ontspannen met een spel! De 

leerling van juf Annemie denken daar ook zo over, maar zij pakken het 

toch iets anders aan dan je zou vermoeden… 
 

Een spel spelen zou natuurlijk heel leuk zijn geweest, maar wat gebeurt er 

als je een klas uit vier verschillende landen een opdracht geeft, waarbij ze 

zelf een spel mogen ontwikkelen? In het kader van het Comenius-project 

“Fit in(to) Europe”, werd er gekozen voor een gezondheidseditie van het 

spel Trivial Persuit. De kinderen uit Duitsland en Denemarken ontwikkelen 

spelkaarten met leuke vragen en toffe bewegingsopdrachten, terwijl de 

Griekse vrienden de spelpionnen ontwerpen en de spelregels uitschrijven. 

De kinderen van klas 4A uit Maaseik mogen zich uitleven in het ontwerpen 

van een aangepast spelbord. Momenteel legt de huisdrukker, onder het 

toeziend oog van juf Annemie, de hand aan de laatste details en zo zullen 

ze na de lentevakantie het eindresultaat kunnen bewonderen. 
 

Efnen: “Ik vond het heel leuk om een spel te maken, omdat we de hele tijd mochten samenwerken met 4. We 
moesten het spel eerst overtekenen, dan inkleuren en als laatste moesten we er prentjes over voeding 
opplakken. Ik hoop dat de kinderen uit Duitsland, Denemarken en Griekenland het resultaat leuk vinden.” 
 

Rolando: “Ik vond het heel leuk om een spel te maken voor Comenius. Het ging over de voedingsdriehoek en zo 
leren we er ook over op een spelende wijze.” 
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Topverkoop kienkaarten! 

 

De kienavond van GO! De Sprong was wederom een groot 

succes! De winnaars van de Wii, de LCD-tv en de andere 

toffe prijzen trokken tevreden terug naar huis. Ieder jaar 

krijgt deze avond nog een plezant staartje voor de 

leerlingen.  
 

Ze doen jaarlijks allemaal goed hun best om steun- en 

kienkaarten te verkopen. Opvallend is dat enkele klassen als 

groep hun beste verkooppraatje weten boven te halen.  

De klas van TOP-verkoopster Lopke ontving een super-

deluxe-prijzenpakket met strips, stoepkrijt en een 

drinkbeker. Lopke zelf ontving nog een extra prijsje, net 

zoals alle andere topverkopers van onze school. In het 

pakket voor deze commerciële helden zat een bal, en 

bonnen voor heerlijk ijsjes, gratis zwem- en schaatsbeurten, aangevuld met nog enkele toffe gadgets. 

Volgend jaar zijn jullie alvast weer welkom voor een avond vol kienplezier en prachtige prijzen.   

 

Een leventje in kaart gebracht 

 

Zie nu toch eens hoe groot de kinderen van juf Linda en juf Elke geworden zijn! Zijn ze nu te oud voor 
beren of poppen? Word je daar wel ooit te oud voor? De geboorte en babytijd van de kindjes halen de 
ouders zich levendig voor de geest. Het is alsof het gisteren was… 
 

Januari, de start van 2012, leek dan ook een ideaal moment om de herinneringen op te halen. Ouders 
haalden filmpjes boven, bekeken allerlei grappige foto’s, gingen op zoek naar babykleertjes,... . Samen 
hebben zij met de kinderen kunnen genieten van de verhalen uit hun prille leven. 
Maar ook in de klas hebben de kinderen uren mogen babbelen over hun baby-, peuter- 
en kleutertijd. Zo maakten ze een persoonlijk museum waarbij foto’s te bezichtigen 
waren, het eerste schoentje te kijk stond, een geboortekaartje werd bewonderd,… 
Maar ook stelden zij een levenslijn op van de babytijd tot de lagere school aan de 
hand van foto’s, gebeurtenissen,… waarna de kinderen zelfstandig op zoek gingen 
naar verschillen en gelijkenissen.  
 

 
Uit een kindermond… 
Mijn vriendje heeft blijkbaar nog geen tandje verloren 
 

Een kindje uit Nederland gaat pas wanneer hij vier is naar school 
 

Sommigen fietsen met zijwieltjes 
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And the winner is… 
 

Bij het carnavalsfeest van GO! De Sprong wordt er traditiegetrouw een prins en prinses verkozen. 

Toch maken de andere leerlingen ook kans om verkozen te worden. Dit jaar ontdekken de leerlingen 

via deze uitgave wie de prijs van best verkleedde leerling in de wacht sleept. De 3 leerlingen die 

zichzelf herkennen op de onderstaande foto’s, mogen zich melden bij het feestcomité van juf Elke en 

juf Marie, zij werden verkozen als “miss en mister fashion” van het carnaval… 
 

       

 

Cultuur in de 3de klas 

 
De afgelopen maanden ging het derde leerjaar de culturele toer op. Op het programma stond onder meer het  

dans- en muziekspektakel ‘tafelen’. Toneel op een iets andere manier, dat wist de leerlingen van het 3de 

leerjaar te boeien. In de bieb kregen ze tijdens het luisterkabinet de smaak te pakken van klassieke muziek met 

wat weetjes over enkele bekende componisten . Het samenwerken tijdens het groepsspel  verliep bijzonder 

vlot. Tijdens de speurtocht in de bieb werd er hard gewerkt, gezocht en vergeleken, om heel wat antwoorden 

te verzamelen op allerhande dierenvragen. Als beloning kregen de leerlingen een leuk knutseldiertje, dat dan 

ook snel in elkaar werd geknipt en geplakt.  

Eerder in deze editie van GO! News vernamen jullie al iets over het uitstapje naar de Efteling, met als extraatje 

de deelname aan “schattenjacht”. Een groepje van de derde klas viel hier in de prijzen.  

Hopelijk volgen er nog zulke leuke uitstapjes tijdens die laatste maanden van het schooljaar! 
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6L proeft van het beroepsleven 
 

Op uitnodiging van de VDAB en het BEROEPENHUIS Gent, trokken de leerlingen van juf Lidy naar 

Maasmechelen, waar ze vrijblijvend mochten proeven van enkele beroepen. Nu de leerlingen het 6de leerjaar 

bijna inruilen voor de Middenschool, is het immers tijd om al eens na te denken over de toekomst… 
 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    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 

30.06.2012 

Veel leesplezier! 


