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Het Sprongetje geniet van het zonnetje  
 

 

Toen de eerste zonnestraaltjes kwamen piepen, trokken de 

peutertjes en kleinste kleuters van het Sprongetje naar buiten 

om hiervan te genieten.  De kindjes konden zich uitleven met 

enkele heuse waterbakken...Wat was dat leuk! 

Ook de fietsen en allerlei speeltuigen werden naar buiten 

gehaald, zodat de kinderen zich zeker niet verveelden! 

Om even tot rust te komen, gingen de peuters en kleuters 

samen in de schaduw zitten en werden ze door de juffen 

voorzien van water en vers fruit.  

Hopelijk wordt het tijdens de grote vakantie net zo’n warm 

weer, zodat we ons zeker goed kunnen amuseren! 

  

  

  

  

                                                                                                                                              

                       

                                                                                                              Zonnige groetjes vanuit  

                                                                                                              het Sprongetje! 
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Wist je dat...  

 

... De kleuters van de 3de kleuterklas het laatste trimester konden genieten van 

enkele frisse duiken in het zwembad van Maaseik als voorbereiding van de zwemlessen  

in het eerste leerjaar? 

 

 

... Tijdens de themaweek “sprookjes” de kleuters van de 3de kleuterklas genoten 

van een sprookjeswandeling doorheen de bieb? Assepoester en Roodkapje gingen 

met de kleuters mee op verkenning doorheen de hele bibliotheek. Als afsluiter 

speelden onze speurneuzen een leuke sprookjesquiz. Niet alleen de bieb, maar ook 

de kleuterspeelzaal werd omgetoverd tot een echt sprookjesbos, waar de kinderen 

een bezoekje konden brengen aan grootmoeder, Roodkapje en … de boze wolf. 

 

 

 

 

...  De pannenkoekenfee op bezoek is geweest? 

Dat was pas een verrassing! Ze bracht voor de kleuters een hele grote 

kom deeg! Alle kleuters konden smullen van een lekkere pannenkoek! 

HMMMM, lekker!  

 

 

Beestenboel 

 Afgelopen week was het in de klas van juf Marijke en juf 

Belinda een echte beestenboel. Tijdens het thema 

“huisdieren” kregen de kleuters bezoek van een echte puppy 

en een papegaai. Ook waren er twee logees: Snorrie en 

Borstel, de cavia’s van het eerste leerjaar. De kleuters vonden 

het heerlijk om hun nieuwe vriendjes te verzorgen. Kooitje 

zuiver maken, voeren, knuffelen, worteltjes meebrengen,… 

Juf Belinda en juf Marijke adopteerden ook nog 2 visjes en 2 

schildpadden. Hiermee was de beestenboel dan echt 

compleet! Wat een toffe week… 
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GaiaZOO 

De laatste week van het schooljaar brengt altijd leuke activiteiten en 

verrassingen met zich mee. Maandag 25 juni zijn de leerlingen van het eerste 

en het tweede leerjaar naar GaiaZOO getrokken. De leerlingen stonden oog 

in oog met gorilla's, leeuwen, giraffen,... Dat was echt spannend! 

Ook in het doodshoofdapenbos klommen de apen zelfs boven onze hoofden 

door de takken. Rond de middag bezochten we de GaiArenA. Hier zagen we een fascinerende vogelshow. We 

maakten kennis met valken, buizerds, arenden en gieren die rakelings boven ons vlogen.   

Om de dag af te sluiten hebben de leerlingen zich los gelaten in de reusachtige DinoDome, Europa's grootste 

indoor Dino Speelpark. De leerlingen gingen op ontdekkingsreis over een onbewoond eiland, waar 

uitgestorven dinosaurussen weer tot leven kwamen. Ze klommen in netten, leefden zich uit in de ballenbak 

en hadden veel plezier. Om zo'n leuke dag nooit meer te vergeten mochten ze nog een souvenirtje kopen. 

 

Er was eens... een sprookjesboom 

Tijdens de week van 21 tot en met 24 mei was het op GO! De Sprong weer 

tijd voor een themaweek. Deze keer was het onderwerp 'sprookjes'. Dat is 

natuurlijk een heel dankbaar thema waar onnoemelijk veel fijne dingen rond 

georganiseerd kunnen worden.  

 

In het 2de leerjaar kozen we ervoor om te werken rond De Sprookjesboom. Dit is een sympathieke boom die 

verhalen vertelt over de sprookjesfiguren uit de Efteling. Op de opendeurdag kon iedereen onze prachtige 

boom bewonderen en luisteren naar de mooie en soms spannende sprookjes die hij vertelde: De 3 biggetjes, 

Hans en Grietje en De rode schoentjes. Om het sfeervolle tafereel helemaal af te maken, hadden de 

leerlingen van het 2de leerjaar allemaal bijpassende knutselwerkjes rond de boom geplaatst. Zo stonden er 

de peperkoekenhuisjes die heel wat fantasieën hebben geprikkeld en heel wat mensen hebben doen 

watertanden. Misschien dat er zelfs af en toe een snoepje verdwenen is! Dan 

kon je ook gaan kijken naar de verschillende huisjes van de 3 biggetjes of 

naar de dansende rode schoentjes op hun zelfgemaakte dansvloer.  

 

Al bij al weer een zeer 

geslaagde themaweek 

dankzij de inspanningen 

van alle leerlingen en 

leerkrachten! 
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Uitstap naar de Efteling  

Op donderdag 23 mei maakten de leerlingen van het derde leerjaar samen met de kinderen van 4 en 5 een 

uitstap naar de Efteling! 

De weergoden waren ons niet gunstig gezind die dag, maar dat kon de pret niet bederven! Gewapend met 

paraplu, regenjas, laarzen en warme kleren ontdekten de leerlingen de wondere wereld van de Efteling….Eerst 

ging het richting sprookjesbos…. Daar kwamen we heel wat sprookjes tegen waarover we geleerd, gelezen en 

geknutseld hadden in onze projectweek.  

Daarna was het tijd voor het ruigere werk! We kregen de kriebels in onze buik van de Python, de Vliegende 

Hollander, Joris en de draak en noem maar op! Maar ook de betoverende wereld van de Fata Morgana, de 

heerlijke geuren in de Droomvlucht en vrolijke sfeer van het Neuzenfestival konden ons bekoren.  

Het was een leuke, maar vermoeiende dag die we niet snel zullen vergeten!  
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Sporten maar... 

Vrijdag 7 juni 2013. Het beloofde een 

prachtige dag te worden met een heerlijk 

zonnetje en warme temperaturen. Ideaal 

voor onze sportdag van het 3de, 4de, 5de en 6de 

leerjaar.  De fietstocht naar Sporta verliep 

zonder problemen door de goede organisatie 

en de deskundige politiebegeleiding. 

Na een korte briefing  vertrokken de 

leerlingen naar hun activiteiten. De 

zwempakken werden al vlug aangetrokken en 

de leerlingen  amuseerden zich bij de vele 

aangeboden activiteiten.  Met de BMX fietsen 

werd er goed gecrost. In de speleobox 

vonden de leerlingen het spannend .Wave-steps,, estafette,... even ontspannen bij de giant-games en de 

trampoline . Vooral de waterspellen zoals de vlotten, kano,  skyboard  en de waterballonnen  vielen in de smaak.  

Dus vonden de leerlingen het heerlijk om nog even af te koelen door wat rond  te spetteren in het water onder 

het toeziend oog van enkele leerkrachten. De terugtocht verliep zonder al te grote problemen.    

Kortom, een sportdag die geslaagd was .  

Een terugblik doorheen het jaar 

Jaja, het schooljaar waar we zopas aan begonnen zijn, is nu al weer 

om. In het 4de leerjaar leerden we niet alleen over kommagetallen 

en België, maar we hielden ook bij wat er allemaal in ons landje en in 

de wereld gebeurde. 

We maakten wekelijks in groep een samenvatting van het 
belangrijkste nieuws van de voorbije maand. Nu we in juni waren, 
konden we de weekverslagen vanaf september tot nu naast elkaar 
leggen en zo kwamen we tot een volledig en overzichtelijk 
jaarverslag. Er waren leuke nieuwtjes zoals; Paulien die The Voice 
won, de Rode Duivels die het goed deden en PSY die met Gangnam 
Style meer dan 1 miljard hits scoorde. 
 
Jammer genoeg waren en nog veel meer dieptepunten, zoals; het 
overlijden van onze directeur, de sluiting van de Fordfabriek in Genk 
en het droevige lot van de 2 broertjes Ruben en Julian, vele 
natuurrampen, oorlogen en gevechten… 
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4W vertelt... 

 

                             Themaweek Sprookjes  

 Wij, de leerlingen van het 4de leerjaar, hebben vele dagen gewerkt rond het thema sprookjes. 

De juf kwam met het idee om  het sprookje' Doornroosje' volledig uit te werken.  

Nadat we geleerd hadden hoe een sprookje in elkaar zat en welke personages vaak aan bod 

kwamen, zijn we aan de slag gegaan.  

We hebben allemaal samen gekeken naar een filmpje over Doornroosje en de dingen die we 

zouden kunnen knutselen opgeschreven.  

Aan het werk! We maakten ons eigen sprookje. We hebben een kasteel, een sprookjesboek, 

draken, feetjes, heksen, kraaien.... gemaakt. Dit deden we samen met de klas van juf Annemie. 

Ieder groepje werkte aan een eigen knutselwerkje en bracht eigen materiaal en versieringen mee. 

Als het niet zo goed lukte, waren de juffen er om ons te helpen. 

Het was heel veel werk, maar het was ook heel erg leuk! Toen alles klaar was, hebben we de klas 

van juf Annemie volledig ingericht in het sprookje Doornroosje voor de opendeurdag. 

Heel gezellig! 

Door Assia en Mirthe (4W) 

 

 

 

Het vijfde leerjaar valt in de prijzen 

In de maand april kwam een man van de ‘Lions Maasland’ naar klas 5L om te 

vragen of wij zin hadden om mee te doen met een tekenwedstrijd. De 

bedoeling was een vredesposter te ontwerpen. Ook vertelde hij dat onze klas 

sowieso een prijs zou krijgen. Natuurlijk waren we heel geïnteresseerd en 

eind april werden de tekeningen opgehaald. 

Op donderdag 6 juni kwamen er twee mensen van de Lions Maasland naar school om te vertellen dat er in onze 

klas drie winnaars waren. Efnen, Kindra en Lokke waren superblij  toen zij hoorden dat zij gewonnen hadden. Elk 

kregen ze twee filmtickets en een ticket om naar Bobbejaanland te gaan. De juf kreeg een waardebon om 

aankopen te doen voor de klas. 
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De poster van Lokke werd uitgekozen om tentoongesteld te worden in Brussel en 

wanneer haar tekening als de mooiste zou verkozen worden wacht haar een leuke 

trip naar New York.  Duimen maar! 

 

 

 

 

 

 

Alle leerlingen van het vijfde leerjaar hebben ook meegedaan aan een spel in 

verband met de Europese Unie.  

En… Ze zijn in de prijzen gevallen! Beide klassen hebben een waardebon 

gewonnen ter waarde van 100 euro! Juf Riet en juf Lidy zullen deze waardebon 

verzilveren in de Standaard Boekhandel. Het geld zal goed besteed worden!  Er 

zullen boeken aangekocht worden voor de klasbieb. 

Op bezoek bij Bebat 

Het zesde leerjaar ging op 24 mei naar Bebat in Tienen. 
Bebat is een bedrijf waar al onze gebruikte batterijen samenkomen. 
 
Onze batterijen worden daar gesorteerd en klaargemaakt om nieuwe 
batterijen van te maken. Dit is goed voor het milieu! Dus, als je lege 
batterijen hebt, gooi ze niet in de vuilnisbak! Maar verzamel ze in de blauwe 
ton bij ons op school. Wij verdienen daar dan punten voor. Met deze punten 
kunne we leuke dingen doen. 
 
 De meisjes en de jongens van het zesde leerjaar hebben daar in Bebat veel 
bijgeleerd. Zelfs hoe je een citroen kan gebruiken als batterij, echt waar! 
Verzamelen maar die lege batterijen!  
 
Groetjes, 

Het zesde leerjaar  
 

 

    BASISSCHOOL  De Sprong   REDACTIE & VORMGEVING: 

    Burg. Philipslaan 78    Jessica  Vranken 

    3680 Maaseik      
            

 

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

Basisschool De Sprong 

wenst u een prettige 

vakantie! 

Veel leesplezier! 


