Nieuwsbrief GO! De Sprong
VOORWOORD
Beste ouders,
We zijn alweer bijna aan het einde van 2013. Nog even en dan
kunnen we met volle moed aan een heel nieuw jaar beginnen.
2014 lacht ons reeds toe, maar…
KALENDER
Bezoek van de Sint
Donderdag 5 december 2013
Wijkschool → Vanaf 09u00
Hoofdgebouw → Vanaf 10u00

Facultatieve verlofdag

… vooraleer we kunnen genieten van de gezellige feesten en
een welverdiende kerstvakantie, hebben we nog heel wat
activiteiten op onze planning staan!
In deze nieuwsbrief kan je opnieuw heel wat informatie
terugvinden!

Vrijdag 06.12.2013

Wendag voor peuters

Ik wens jullie dan ook veel leesplezier!

Woensdag 11.12.2013

Oudercontact + Rapport
Donderdag 19.12.2013

Linde Verstappen
Directeur

BEZOEK VAN DE SINT EN ZIJN PIETEN

INHOUD
In deze nieuwsbrief willen we
jullie informeren over de
volgende onderwerpen:
- Voorwoord
- Bezoek van de Sint
- Facultatieve verlofdag
- Grote inzamelactie
- Kalender 2014
- Oudercontact
- Resultaten enquête

Op donderdag 5 december 2013 zal de Sint en zijn pieten,
een bezoekje brengen aan de kinderen van GO! De Sprong!
Volgens de laatste mededelingen van de hoofdpiet zullen ze
rond 09u00 arriveren in de wijkschool. Nadat onze kleinste
kleuters hun cadeautje en hun snoepgoed in ontvangst
hebben genomen, worden Sint en zijn pieten met de “Sintbus”
naar het hoofdgebouw gebracht. Hier worden ze rond 10u00
verwelkomd door de kinderen van de 2de kleuterklas t.e.m. het
2de leerjaar. Of de Sint ook nog voldoende tijd heeft om de
andere klassen te bezoeken, is nog een groot vraagteken.
Al heeft hij wel beloofd voor iedere leerling iets lekkers mee
te brengen…

FACULTATIEVE VERLOFDAG
Op vrijdag 6 december 2013 hebben de kinderen een dag vrij!
Zo kunnen ze genieten van een extra lang weekend om met
hun sinterklaascadeautjes te spelen.
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GROTE INZAMELACTIE T.V.V. DE FILIPIJNEN
Op vraag van mevr. Madeleine Maria Jessen, stichter van de “Foundation of the Lost
Children” willen wij meewerken aan een grote inzamelactie ten voordele van alle getroffen
kinderen op de Filipijnen.
Wat inzamelen?
- Regenkleding (vb. regenlaarzen, regenjas, paraplu’s…)
- Bedlinnen (vb. dekens, lakens, slaapzak…)
- Badlinnen (vb. washandjes, handdoeken…)
- Knuffels (vb. beer, pop…)
- Verzorgingsmiddelen (vb. zeep, shampoo, tandpasta, tandenborstel, kam…)
Uiteraard dienen dit geen nieuwe spullen te zijn. Ook gebruikte, afgedankte spullen zijn
meer dan welkom!
Vind je dit een leuk initiatief? Help ons dan mee!
Bezorg je spullen vóór vrijdag 13 december a.s. aan de klasleerkracht van je kind.
Alvast bedankt voor jullie actieve medewerking!

KALENDER 2014
De afgelopen week kregen we bezoek van onze huisfotograaf.
Iedere klas heeft mogen poseren en de resultaten zijn gewoonweg prachtig!
Natuurlijk willen we deze mooie foto’s ook met jullie delen.
Daarom wordt er momenteel hard gewerkt om een kalender voor 2014 te ontwerpen.
Deze unieke kalender zal binnenkort dan ook te koop worden aangeboden.

WENDAG VOOR PEUTERS
Van peuter naar kleuter, dat wordt weer een heel groot avontuur. Als voorbereiding op deze
toch wel grote stap organiseren we een wendag voor de peuters die na de kerstvakantie
voor het eerst instappen op onze school.
Op woensdag 11 december a.s. van 8u45 tot 12u00 kunnen deze peuters een bezoekje
brengen aan onze school. Gedurende een hele voormiddag maken zij dan kennis met de
werking in de peuterklas van juf Geert.

OUDERCONTACT & RAPPORT
Op donderdag 19 december 2013 zal het volgende oudercontact plaatsvinden.
De kinderen van de lagere afdeling krijgen dan ook hun eerste puntenrapport.
Bijgevolg zullen de leerkrachten jullie uitnodigen om de vorderingen en de prestaties
van uw kind(eren) te bespreken. Bezorg daarom het bijgevoegde inschrijvingsformulier zo
snel mogelijk terug aan de klasleerkracht! Graag tot dan!
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RESULTATEN ENQUÊTE
In de vorige nieuwsbrief werd uw mening gevraagd i.v.m. onze schoolwerking.
Samen met het voltallige team willen wij onze werking constant in vraag stellen, bijsturen en
verbeteren. Hierbij is uiteraard ook de mening van de kinderen en de ouders van groot
belang. Alleen op deze manier kunnen we “SAMEN SCHOOL MAKEN”!
De kinderen kunnen hun mening maandelijks verdedigen tijdens de leerlingenraad. Maar ook
de mening van de ouders is cruciaal en zal bijgevolg regelmatig opnieuw gevraagd worden.
Aan de hand van de resultaten van onze korte enquête kregen we een beter zicht op uw
waardering voor onze schoolwerking. Het analyseerde onze sterke kanten en gaf ons inzicht
in de werkpunten. Uiteraard willen we onze werkpunten direct aanpakken.
Samen met de leden van de schoolraad, de leerlingenraad en het schoolteam worden deze
werkpunten besproken en zal er een actieplan worden opgesteld.
Hierbij willen we de uitslag van onze enquête met u delen:
60 van de 238 formulieren werden door de ouders ingevuld en terugbezorgd. (= 25,2%)
Hoe tevreden bent u over…
1. de duidelijkheid van de schoolregels?
2. de opvang voor schooltijd?
3. de opvang na schooltijd?
4. de haal- en brengmomenten?
5. de verkeersveiligheid van de schoolomgeving?
6. de speelmogelijkheden op de speelplaats?
6. de afspraken i.v.m. de cafetaria?
7. de afspraken in de klas?
8. de afspraken op de speelplaats?
9. de tucht op school?
10. de wijze waarop u geïnformeerd wordt? (vb. brieven…)

++

+

-

--

27
(45%)
29
(54%)
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(37%)
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6
(10%)
5
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3
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(11%)
6
(10%)
6
(11%)
7
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(0%)
0
(0%)
6
(10%)
4
(7%)

0
(0%)
1
(2%)
0
(0%)
4
(7%)
4
(7%)
3
(5%)
9
(16%)
0
(0%)
3
(5%)
1
(2%)
2
(3%)

Wij willen alle ouders die de enquête hebben ingevuld, nogmaals van harte bedanken voor
hun actieve medewerking, maar vooral voor hun oprechtheid en openheid!
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