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Kunst van fo(u)r-MA-a(r)t 

 

De leerlingen van het 4de leerjaar bezochten op 7 juni jl. de tweejaarlijkse 
tentoonstelling “Manifesta” in de voormalige mijngebouwen van Waterschei. 
 
Als voorbereiding hierop, werkten ze in de klas een weekje rond het thema “kunst”. In groepjes van 3 
moesten ze een eigen creatie ontwerpen naar het voorbeeld van een bekende of minder bekende 
kunstenaar. Deze creatieve werkjes werden de afgelopen week voor het grote publiek tentoongesteld. 
Tijdens de ouderavond werd deze dan ook drukbezocht en stroomden positieve reacties binnen! 
 

 
 
Mochten jullie de expositie gemist hebben, dan brengen we jullie graag een fotoverslagje via deze weg, zo 
kunnen jullie de creaties met eigen ogen bewonderen. 
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Kleuters in ACTIE! 
 
 

De kleuters van het hoofdgebouw hebben de laatste weken niet stilgezeten. Zo 

gingen ze op uitstap, nodigden ze getalenteerde mensen uit in de klas en 

gingen ze zelf aan de slag met allerhande materialen. 

 

 De kinderboerderij te Lanaken stond in mei op de 

planning. Ze bezochten daar niet alleen de dieren, maar ze 

trokken ook op kaboutertocht door het bos… Heyhooooo! 

 In het kader van moederdag, toonden de mama’s hun 

talenten in de klas. Zo werden er haartjes geknipt en er 

werd vakkundig gekuist. Maar ook leerden ze over andere 

beroepen zoals verpleegster en bejaardenverzorgster. Het 

was een leuke en leerrijke week!  

 De kleuters namen ook hun schilderpenseel ter handen, 

want ze werkten rond beroemde kunstenaars zoals 

Kandinsky en Vincent Van Gogh. Ze maakten bovendien 

een kunstwandeling door Maaseik, waarin ze o.a. de 

prachtige Chineese draak bij Kloosterbempden van heel 

dichtbij bewonderden. 
 

               

Groene vingers… 
 
 

Na de paasvakantie gingen de leerlingen van het tweede leerjaar volgens de jaarlijkse traditie aan de slag 

in het schooltuintje. Voor het omspitten en bemesten konden ze rekenen op de hulp van meneer Jos.  

Daarna gingen de kinderen zelf aan de slag:   Onkruid wieden, harken en zaaien.  Ze hielden goed in de 

gaten wanneer het tuintje te droog was en wanneer het onkruid weer beter groeide dan de plantjes. 

Want in de lessen wereldoriëntatie hadden ze geleerd dat plantjes licht, lucht en water nodig hebben om 

goed te kunnen groeien.  
 

Eind juni waren ze wel erg verrast door de zeer goede 

resultaten met de radijsjes.  Ook werd er opgemerkt dat de 

boontjes niet uitgekomen waren, waarschijnlijk omwille 

van de slechte weersomstandigheden. Maar niet getreurd, 

want de tuinkabouters van het 2de zijn weer allemaal  heel 

wat ervaringen rijker!  
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Afscheid van 36 SuperMegaKnappe jongeren 

 

De laatste schooldag is er steeds weer één van afscheid nemen. Voor sommigen is dit afscheid tijdelijk en 
rinkelt vanaf september opnieuw de “Sprong-schoolbel”. Anderen laten de basisschool achter zich en 
trekken naar de Middenschool! De andere kant van de straat, maar toch voelt het als loslaten… 
 

Dit jaar vertrekken er 36 talenten op ontdekkingsreis naar het secundair onderwijs. Juf Lidy en juf Carine 
hebben dan ook gezorgd voor een waardig afscheid. De proclamatie bulkte van talenten en oorverdovend 
applaus uit de zaal. Natuurlijk werd deze avond afgesloten met het overhandigen van de diploma’s en een 
gezellige receptie met lekkere hapjes en drankjes. 

 

Op dit moment brengen de leerlingen hun laatste 
uurtjes in de basisschool door en nemen ze 
afscheid van de juffen, meesters, directeur en 
Wannes. Er zijn hier en daar al traantjes gevloeid, 
maar natuurlijk blijven ze steeds welkom in HUN 
basisschooltje aan de Bosbeek! 
 

Het team van GO! De Sprong wenst de 
afgestudeerden een succesvolle schoolloopbaan 
in het middelbaar en kijkt uit naar wat de 
toekomst voor hen brengen zal. Proficiat klas van 
2012! 
 

 

5R ontdekt TVL achter de schermen 

 

Op 16 april 2012, ging klas 5R op uitstap naar TV – Limburg in Hasselt. Ze kregen er te zien hoe een dagje televisie 

maken eruit ziet. 

 

Eerst kregen de nieuwsgierige vijfde klassers wat meer uitleg over het maken van een 

reclamefilmpje. Daarna brachten ze een bezoekje aan de nieuwsredactie en mochten ze 

een kijkje nemen in het nieuwsarchief van TV – Limburg. Ook mochten de leerlingen een 

kijkje nemen op de redactie van “Studio TVL” en de regionale TV – uitzendingen. 

Hierna was de kleedkamer aan de beurt. Deze bleek verrassend klein. Het kloppende hart 

van TV – Limburg, namelijk de ruimte waar alles aan elkaar geplakt en gemonteerd wordt, 

stond als volgende stop op de planning.  

Het bezoek aan deze televisiefabriek 

werd afgesloten met een blik op de set 

van Studio TVL en het nieuws.   

Hier mochten enkele kinderen zich inleven in de rol van 

presentator en leerden ze hoe ze de tekst op een autocue 

natuurlijk kunnen aflezen. 

 
Mocht iemand uit het vijfde leerjaar een carrière in de media 
ambiëren, dan weten ze nu alvast welke taken ze kunnen 
opnemen en waar ze kunnen solliciteren!  
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 Het 3de leerjaar trekt naar het Boenderbos
 

De leerlingen van juf Tania en juf Carla werden op 14 mei verwacht in het Boenderbos in Ellikom. Hier 

stelt kunstenaar Leo Camps zijn kunstwerken tentoon. Ze hadden geluk, want uitzonderlijk konden ze op 

dat moment ook genieten van creaties van andere kunstenaars die er hun werk exposeerden. 

 
De schilderijen van Jan Latinne boeiden de kinderen enorm. Ze kregen zelfs een kaartje met een 

handtekening van hem. Leo Camps leidde hen ook rond in zijn werkatelier. Daar ontdekten de kinderen 

dat werken met brons best wel zware arbeid is. Eenmaal terug op school kregen de leerlingen de kans 

om de kunstenaar in zichzelf te ontdekken. En wat dacht je, hier zitten echt wel wat talentjes tussen 

hoor! 
 

Plattelandsklassen voor klas 1 en 2  

 

Net voor het einde van het schooljaar, hebben de juffen en leerlingen van de eerste graad een 

tweedaagse op het platteland voltrokken. Hier leerden ze over het werk op de boerderij, maar ook 

mochten ze ponyrijden en lekker ravotten in de speeltuin. De eerste keer met de klas op overnachting, 

dat is natuurlijk spannend, maar tegen het vallen van de avond lagen de kinderen uitgeput in hun bedje! 
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Stadsklassen 2012 

 

Voor een (voorlopig) laatste keer trekt GO! De Sprong naar Brussel 

voor de jaarlijkse stadsklassen van het 6de leerjaar. Volgend jaar 

geven we het concept een facelift en trekken we naar Gent. Deze 

middeleeuwse stad zal dan het decor vormen van onze afsluiter van 

de laatstejaars. 

 

Niet tegenstaande, hebben leerlingen EN leerkrachten wederom 

een geweldig plezante week Brussel achter de rug! Op de website 

 zijn dagverslagen en http://vipindestad2012.webs.com

fotoboeken terug te vinden. Via deze GO! News willen we jullie 

toch reeds een kleine impressie geven… 

  

 

 

    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 

26.10.2012 

Veel leesplezier! 

http://vipindestad2012.webs.com/

