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Proeven van water 
 

In september heeft het 6de leerjaar, onder begeleiding van juf Carine, een hele week gewerkt rond het thema 

‘water’. Het was aan de leerlingen om te ontdekken dat water meer is dan zomaar een vloeistof. Daarvoor 

mochten ze bronnen zoals informatieve boeken en het internet raadplegen. 

       

Jesse Van Broeckhoven vertelt: 

“We hebben ontdekt dat water  bestaat uit miljoenen bacteriën, 

zouten en mineralen. Tevens hebben we de oorzaken en gevolgen 

van watervervuiling en waterverbruik verder onderzocht. Het 

leukste vond ik de waterproefjes.  Iedere leerling  mocht een 

experiment laten zien met water. Ik heb onder andere geleerd dat 

water en lucht zich niet kunnen mengen, dat pekelwater een 

grotere dichtheid heeft dan gewoon water. Ik vond het een 

leerrijke maar vooral leuke week.”. 
 

Amelia Cornelis was ook onder de indruk van de informatie die er verzameld werd. “Water 

is er niet alleen om te koken, af te wassen of tijdens de warme zomermaanden spelletjes te 

spelen. Raar maar waar, van water kan je ook een lavalamp maken. Ik ontdekte ook dat 

het bijvoorbeeld 114 liter water kost om een gemiddeld bad te vullen en voor het 

doorspoelen van het toilet verbruiken we ongeveer 8 liter drinkwater per keer! Afwassen 

met de hand kost ons 5 liter water, dat staat dan weer tegenover 16 liter water voor de 

vaatwasmachine!”.  
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GO! De Sprong in de kijker! 

Bron: Het Belang van Limburg - Maaseik 

 

               

 

 

Ravotten in het bos 
 

Het is weer zover: de dikke jassen worden bovengehaald, de 
ijsjes worden ingeruild voor pannenkoeken en een warme 
chocomelk, de blaadjes krijgen prachtige kleuren en vallen van 
de bomen. Kortom de herfst is in het land! 
 

Om dit sfeervolle seizoen optimaal te beleven zijn de leerlingen 
van het 2de leerjaar gaan wandelen in de Opoeterse bossen. 
Hier werd door het enthousiasme van de leerlingen al snel 
duidelijk dat er toch niets zo fijn is als heerlijk genieten van de 
natuur met al zijn prachtige 'schatten'. Er waren vooral heel wat 
paddenstoelen te bewonderen op onze tocht, ook de 
losliggende takken hadden succes. Na een heerlijke, 
revitaliserende tocht en een lekkere bospicknick werd de 
klasuitstap afgesloten met een vrij speelmoment op “De 
Oudsberg”. Hier gingen alle remmen los en konden de kinderen 
nog eens ouderwets ravotten zonder speelgoed of de laatste 
nieuwe computerspelletjes. De uitstap was zo'n succes dat een 
tweede bezoek in de lente niet kan uitblijven! 
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De Sprong Kiest 2012 
 
 

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober jl. werden in 4A heuse verkiezingen 

gehouden.  Er was geen burgemeester nodig, maar de post van “afgevaardigde van de leerlingenraad” 

was de hoogste inzet! 
 

 
 

Na de broodnodige theorielessen werd alles zo snel mogelijk in de praktijk omgezet…. Partijen werden 

gevormd, naam en kleur werden gekozen, programmapunten in het grootste geheim besproken, 

affiches en flyers gemaakt, opgehangen en verdeeld, oproepingsbrieven verdeeld onder de 

stemplichtigen en de officiële kieslijst werd voorgesteld! De verkiezingsstrijd barstte los.   

Nadat, op 11 oktober, de stemhokjes geleverd werden in de school, brachten de partijleden ze 

eigenhandig stuk voor stuk naar de klas op het 2de (!) verdiep.  Daar werden ze vakkundig ineen gezet.   
 

De voorzitters, secretarissen en bijzitters van het stembureau werden 

aangeduid. Dozen voor de stembrieven werden klaargemaakt, zodat de 

stemming kon beginnen.  Eerst werd er geoefend met de leerlingen van de 

eigen klas.  Ook de juf werd vakkundig naar het stemhokje geleid met de 

nodige richtlijnen. Ze was écht fier op haar plichtsbewuste burgers! Daarna 

was de klas van juf Tania aan de beurt. Zij deden het voortreffelijk, Juf Carla 

volgde met haar klas, alsook de leerlingen van 4W.  Het 6de lj werd tot slot 

opgeroepen en juf Carine was natuurlijk haar oproepingsbrief vergeten! De 

voorgestelde boete (een week het toezicht doen van juf Annemie) zag ze écht 

niet zitten…. Ook meester Raf ontsnapte niet aan zijn stemplicht. Hij kon niet 

komen stemmen, dus liet  hij juf Annemie stemmen met zijn volmacht. 
 

In de namiddag werden de stemhokjes terug afgebroken en op hun plaats gezet. Om de stemmen te 

tellen was er geen tijd meer.  Dat moest wachten tot na het weekend. Het was een hele leuke dag! 

Een uitgebreide fotoreportage kunnen jullie terugvinden op de Facebook-pagina van klas 4A: 

“vierdeleerjaar Go de Sprong”. 
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Nieuw in de klas 

 

Ik ben super mega blij…  

want ik heb er 2 nieuwe vrienden bij! 

Mol en Beer heten zij. 

Maar ook de juf hoort erbij!  
 

Ik ben nog steeds blij… 

want ik heb er 2 slimme vrienden bij! 

Mol en Beer leren mij… 

LETTERS lezen : i en ij 

WOORDEN lezen : ik en jij 

ZINNEN lezen : poes is blij  

En binnenkort ook…  

BOEKEN lezen : JOEPIE JEI! 
 

Niet alleen lezen heeft veel te betekenen.  

Maar ook schrijven, en niet te vergeten rekenen! 

Ik kan al tellen van 0 tot 5 en omgekeerd. 

en de splitsingen, + en - heb ik wel eens verkeerd.  

Maar foutjes maken mag in mijn klas. 

En tijdens W.O. en M.V. ben ik volledig in mijn sas! 

Ik heb al vele leuke activiteiten gedaan, 

Waarvan de foto’s op Facebook staan!  
 

 

Genieten van water… 
 

De peuters en kleinste kleutertjes van GO! Het Sprongetje 

(wijkschool) hebben genoten van een heuse themaweek 

rond WATER.  De klassen werden verrijkt met enkele 

waterbakken, waarin de kinderen eendjes konden vangen 

en experimenteren met allerlei materialen om zo het 

fenomeen “drijven en zinken” te leren kennen. 

Natuurlijk mocht een knutselactiviteit niet ontbreken, met 

prachtige resultaten als gevolg: kunstwerkjes met vissen, 

een groepswerk rond de golven van het water, leuke 

waterdruppels maken,… Als klapper op de vuurpijl maakten 

de leerkrachten een leuke exploratietocht naar de beek 

met de allerkleinsten. Via deze weg krijgen jullie al een 

voorsmaakje.  Zin in meer?  Bezoek dan zeker eens “Het 

wijkschooltje GO! Het Sprongetje Maaseik” op Facebook! 
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Wat hebben we geleerd in het 3de leerjaar?  
 

Ten 1ste… een schooljaar begint goed met een lekker ijsje. 

Ten 2de… op de muziekacademie  leer je leuke liedjes en speel  

je een toneeltje. 

Ten 3de…  de school was vroeger veel strenger dan nu,  met 

ezelsoren, lange tongen, in de hoek staan… Bokrijk is leuk 

en zeker de grote speeltuin. 

Ten 4de…  de elektrische  auto de toekomst is!   

Ten 5de… over water valt er heel wat te leren en je kan er mooie  

knutselwerkjes mee maken, zoals een glinsterende  

schuddebol. 

Ten 6de…  kinderen kunnen heel veel rondjes lopen  tijdens de  

sponsorloop. 

Ten 7de…  Theater Zuidervis een fantastische theatershow heeft  

gebracht in GO! De Sprong.   

Ten 8ste…  met vele legoblokken kan je de school nabouwen. 

Ten 9de…  stemmen heeft voor de kinderen van 3C en 3T geen  

geheimen meer, ze deden dit in klas 4A. 

Ten 10de…  via enkele opdrachten en vooral goed teamwork, kinderen  

zich goed kunnen oriënteren in de buurt van de school. 

Ten 11de…  een boswachter  leuke weetjes kan vertellen en je heel  

wat kan leren over vuurstenen tijdens een leuke 

bosuitstap. 

Ten 11de… er in de klas veel gelezen, gerekend, geschreven,  

getekend, gezongen, … wordt. 

 
 

Beroependag VDAB 2012 

 

Een studierichting of een beroep kies je best op basis van je eigen talenten 

en interesses. Soms moet je eerst proeven van een beroep om te weten of 

het iets voor jou is. Daarom werd het zesde leerjaar uitgenodigd voor een 

doe-dag door de VDAB. Samen met juf Carine en juf Jessica werden de 

leerlingen ondergedompeld in de wereld van de technische beroepen. Deze 

hadden ze op school al leren kennen, maar nu mochten zij eindelijk actief 

aan de slag.  

De leerlingen staken de handen uit de mouwen en timmerden een 

vogelhuisje in elkaar. Vervolgens sprongen ze in een overal om te verven, 

kropen ze in de huid van een metselaar en bouwden stevige muurtjes. Tot 

slot werden zij even schoonmaker en maakten ze kennis met industriële 

poetsmachines. Na afloop zag alles er weer spik en span uit!   
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Theater Zuidervis 
 

Het nieuwe schooljaar is al weer een tijdje bezig. De juffen en de 

kinderen kennen mekaar nu al goed.  Samen hebben ze al veel nieuwe 

dingen geleerd en ze hebben zich ook al goed geamuseerd. Zo hebben ze 

onlangs een voorstelling bijgewoond van theater ’Zuidervis’ waarnaar 

zowel de kinderen als de juffen met verbazing keken. Daarbij leerden ze 

van Froezelientje dat ze niet altijd een TV of elektronische spelletjes 

nodig hebben, maar dat ze zich ook te pletter kunnen amuseren met  

kartonnen dozen en daarmee kastelen of eender wat kunnen bouwen. In 

hun dromen kan alles. 

 

Verkiezingskoorts 
 

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober heeft de 3de graad een hele week 

rond dit gebeuren gewerkt. Er kwamen verschillende items aan bod: de stemplicht, aan welke 

voorwaarden je moet voldoen om je stem te mogen uitbrengen, de verschillende partijen, hoe je geldig 

en ongeldig stemt, wat een oproepingsbrief, een stembureau en een coalitie is en nog veel meer. Een 

hele boterham dus.  

 
Natuurlijk kan je het best de theorie omzetten in de praktijk en zo gebeurde het ook. Het leek ons een 

goed idee om de afgevaardigden voor de leerlingenraad op een hele officiële en democratische manier 

te kiezen. Elke klas stelde een lijst samen met kandidaten die dan op hun beurt affiches en flyers 

maakten waarin ze zichzelf vooropstelde als ‘de beste’ keuze. Elk prikbord en deur werd behangen met 

posters waarop prachtige beloftes stonden. 

Vrijdag 12 oktober was het dan zover. Een heuse voorzitter en bijzitter 

hielden nauwgezet alles in het oog. De stemming vond zelfs plaats in 

een ‘origineel’ stemhokje. Met een rood potlood in de hand en de 

waarschuwing ‘het potlood niet nat maken’ werd er door alle leerlingen 

van het vijfde en het zesde gestemd. Dat dit heel serieus gebeurde was 

duidelijk door het feit dat de leerlingen van de  klas van juf Lidy ’s 

maandags hun stem pas konden uitbrengen. Ondertussen zijn de 

stemmen al geteld en de winnaars zijn bekend, maar het voornaamste is 

toch wel dat, wanneer onze leerlingen achttien jaar zijn en hun stem 

‘officieel’ mogen uitbrengen in zo’n stemhokje, ze met een glimlach 

terugdenken aan hun eerste keer.   
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Grootouders worden verwend 
 

De kleuters van het hoofdgebouw trakteerden onlangs hun 

grootouders op groots spektakel namelijk de musical Sneeuwwitje. 

Met veel enthousiasme werd op amper 2 weken tijd de musical door 

de kleuterjuffen bedacht en in elkaar gezet. Het resultaat hiervan was 

een prachtige show. Nadien werden de grootouders nog getrakteerd 

op een lekker stuk taart en koffie. 

Als afsluiter konden de oma’s en opa’s nog nagenieten van een 

versje, een geknutseld cadeautje, en zelfgemaakte truffels. 

Voor de oma’s en opa’s werd dit een onvergetelijke dag! 

 

 

Afscheid nemen in 4W 
 

Op woensdag 10 oktober kregen de leerlingen van juf 

Wendy het droevige nieuws te horen dat Brooklyn de klas 

ging verlaten. Hij had al aangekondigd dat hij met zijn 

ouders naar Zwitserland zou verhuizen, maar toch kwam 

de klap voor sommigen hard aan. 

Samen met de klas hebben ze een leuke groepsfoto 

gemaakt die aan Brooklyn werd meegegeven als 

aandenken aan zijn vrienden van GO! De Sprong. Deze 

zelfde foto hangt nu ook aan de klasdeur van 4W, zodat hij 

altijd een beetje een plaats blijft hebben in de groep. Hij 

had voor zijn klasgenoten nog een leuke verrassing 

voorzien: chips en lekkere snoepjes. 

Een paar kinderen hebben mooie woorden gesproken voor 
Brooklyn:  
“Brooklyn, wij houden zoveel van jou en we wensen je veel 
geluk op je nieuwe school.”  
“Brooklyn, wij vinden het heel erg jammer dat je ons moet 
verlaten, we gaan je heel hard missen en hopen dat je ons 
nog eens een keertje komt bezoeken hier in België.” 

 

 

    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 

21.12.2012 

Veel leesplezier! 


