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Het project Van Eyck door de Wijkschool 

De peuters en kleuters van de wijkschool hebben vlijtig gewerkt 
rond het project Van Eyck. Ze verzamelden allerlei dopjes in 
verschillende kleuren die ze mochten sorteren.  

We werkten een detail uit van het Lam Gods: vlinder en 
bloemen. De vlinder realiseerden we door de dopjes op de juiste 
kleur te plakken wat voor een prachtig 3D effect zorgde.  
De bloemen stempelden we in vrolijke kleuren. 

U bent altijd welkom om ons kunstwerk in de zaal van de 
wijkschool te komen bewonderen. 

 

Biebvlieg in 5L en 5R 

 

Donderdag 8 januari gingen de vijfdeklassers naar de bibliotheek om 

deel te nemen aan de activiteit ‘Biebvlieg’. 

De bedoeling hiervan was om vliegensvlug wegwijs te raken tussen 

de duizenden boeken. Aan de hand van zoekopdrachten, met of 

zonder gebruik te maken van de catalogus, moesten de kinderen in 

kleine groepjes verschillende opdrachten oplossen.  

Bleek dat onze kinderen dit vorig schooljaar al gedaan hadden. 

Bijgevolg liep alles zeer vlot. Dus ouders: laat dit een uitnodiging zijn 

om met jullie zoon of dochter eens een bezoekje aan de bibliotheek 

te brengen. Zij kunnen jullie een perfecte rondleiding geven. 
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In dit nummer: 
 Peuters  Het project Van Eyck 

 5L * 5R   Biebvlieg 

 2M * 2J  Waar is dat feestje?! 

 3KB  Gino de Dino! 

 2KJ * 2KM  Briefje posten 

 4A * 4W Scholentrefbaltornooi  

 1E * 1L   Met vallen en opstaan! 

 3T * 3C  Bengels van het 3 de leerjaar  

 3KC    Rollebolle 

 6C * 6CL  “Cool met campus Van Eyck” 

 Wist je dat? 
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Waar is dat feestje?! In 2J en 2M natuurlijk! 
 
Inderdaad: hier is dat feestje! En over welk feestje gaat het precies? 
Natuurlijk over het feest dat ieder kinderhart sneller doet kloppen: 
Sinterklaas! Zoals ieder jaar hebben we bij ons op school de 
verjaardag van de Sint weer uitgebreid gevierd en hebben we de 
goedheiligman flink in de bloemetjes gezet met prachtige optredens. 

 
Bij ons in het 2de leerjaar waren we er zoals gewoonlijk weer vroeg 

bij om te beginnen met de repetities voor ons dynamisch optreden.  

Om zowel de jongens als de meisjes op hun geheel eigen manier te 

laten schitteren, hadden juf Jessie en juf Marie beslist om van het 

optreden een mix te maken met een meisjesdeel en een 

jongensdeel.  

 

De jongens begonnen de mix met de zwarte pietendans waarin zij 

een wervelwind aan stoere en coole danspassen op ons af lieten 

komen. De meisjes eindigden ons optreden in stijl en erg actueel. 

Zij wilden de Sint met het liedje:  'Alle Pieten van de regenboog' 

laten weten dat het niet uitmaakt welke kleur iemand heeft.  

En alsof dat nog niet genoeg was, hadden alle 2de klassers ook 

nog eens een prachtige, kleurrijke, zelf geknutselde pietenmuts 

op. 

 

Natuurlijk waren juf Jessie en juf Marie megatrots op hun 

leerlingen en aan de mooie cadeautjes en de heerlijke snoepjes te 

zien, vond de Sint het optreden ook fantastisch!  

Het zal moeilijk worden om dit volgend jaar te evenaren! We 

zullen in ieder geval weer ons beste beentje voorzetten! 

 

Gino de Dino in 3KB!  

 

De kleuters van de 3de kleuterklas kropen allemaal in de teletijdmachine en vlogen 

terug naar te tijd van de dinosaurussen. Ze zagen al heel vlug dat de wereld er 

toen heel anders uitzag en er heel indrukwekkende dieren leefden.  

 

Ze leerden over de Stegosaurus, knutselden een 

gevaarlijke Brachiosaurus en zelfs een Triceratops.  

Uit de dinoboeken in onze boekenhoek leerden de 

kleuters dat er planteneters en vleeseters bestonden en het meest waren ze 

natuurlijk onder de indruk van de gevaarlijke T-rex! Samen dansten ze op muziek 

van vulkanen en zongen ze heel de week luidkeels het vrolijke lied van “Gino de 
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Dino” 

 

 

Briefje posten 2KJ en 2KM !! 

 
Na de kerstvakantie hebben de kleuters van juf Marijke en juf Jacqueline  over de post geleerd. 
 
Want in deze periode hebben de postbodes het wel heel erg druk met het verdelen van de nieuwjaarsbrieven 
en andere post. Wij hebben dan ook  een kaartje gemaakt, dat wij dan zelf zijn gaan posten in een echte 
brievenbus aan het postkantoor.  
 
Onderweg hebben wij ook nog over de verkeersborden geleerd. De mama’s en papa’s waren erg blij toen zij 
post van ons kregen. Vele ouders hebben dan ook een kaartje teruggestuurd (dankjewel hiervoor). Dat was 
een fijne verrassing! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het scholentrefbaltornooi bij 4A en 4W 

 
Woensdag 17 december 2014 was een speciale dag voor de lln van het 4de lj. Die dag 

vond immers het 'scholentrefbaltornooi' plaats in de sporthal van Maaseik.  

De leerlingen hadden een naam hoog te houden, want de voorbije jaren kwam onze 

school altijd terug met de trofee! De verwachtingen waren dus hoog....  

Geconcentreerd en niet uit hun lood te slaan, wonnen ze haast spel na spel...  

 

De vreugde was enorm bij de uitreiking van de prijzen!!! Ook dit jaar was het ons 

gelukt om de prachtige trofee mee naar school te nemen... Die staat 

nu afwisselend te prijken in de klas van 4A en 4W.. Goed gedaan, 

jongens en meisjes!  

 

Een dikke 'trefbalpluim' van jullie juffen! versierd! We kregen  op een 

nacht zelf bezoek van Sinterklaas en zijn Pieten; op ieder bankje werd 

wat lekkers gegooid! 
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Met vallen en opstaan… 1ste leerjaar 

  
Op maandag 9 februari 2015 trokken de leerlingen van de 

eerste graad naar ijshal ”De Maaslandse Wintertuin” in 

Maaseik. 

 

Ze ruilden hun schoenen met plezier in voor een paar 

stoere schaatsen en trokken zonder al te veel schrik het 

ijs op. Sommige waren meteen vertrokken op het gladde 

ijs, terwijl anderen met veel vallen en opstaan de 

schaatsbaan onveilig maakten. Deze leuke taferelen 

zorgden ervoor dat het een heel toffe voormiddag was.  

 

Maar ook de (sportieve) leerkrachten juf Nickie, juf Linda, juf Marie en juf Jessie begaven zich op glad ijs.  

Ook hier kon de ene al wat beter schaatsen dan de andere?!  Na zoveel “hete” uitbarstingen…  

 

 

 Bengels van het 3de leerjaar 

 
De leerlingen van het derde leerjaar hebben de laatste 2 maanden 

weer vanalles bijgeleerd. Op creatief vlak hebben ze zeker ook niet 

stilgezeten!  

Zo gingen ze naar de bieb en namen ze daar deel aan de 

luisterkabinetten. Ze maakten kennis met muziekinstrumenten en 

creëerden zelf muziek! Dat deden ze heel goed, er zaten echte 

muzikanten tussen die  bengels van het derde! Op school kregen 

ze in januari ook bezoek van Theater Zuidervis, samen met de 

leerlingen van 4, 5 en 6 genoten ze van een geweldige 

voorstelling. 

 Ze maakten ook kennis met Roger. Hij kan geweldig  goed dansen! 

Hij leert ons tijdens de lessen van “Urban Dance” de juiste moves 

aan voor een supercoole dans!  

Op 9 februari trokken we samen met de leerlingen van 4,5 en 6 naar 

“De Wintertuin”. Daar maakten we veel plezier op het ijs! Glijden, 

schaatsen, vallen…we deden het allemaal!  
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Rollebolle 

Donderdag 15 januari 2015…. 

een dag om nooit te vergeten! 

Alle kleuters van de 2de en 3de 

kleuterklas mochten gaan 

lopen, springen, klauteren… op allerlei leuke toestellen in de 

sporthal. Rollebolle is een bewegingslandschap om de kinderen te 

laten experimenteren, imiteren... om allerlei vaardigheden en 

bewegingen uit te lokken.  

 Door het gevarieerd aanbod van aantrekkelijk en 

uitnodigend  spelmateriaal is 'Rollebolle' een leerrijk 

speelparadijs.  De kinderen 'bezoeken' via een doorschuifsysteem 

een 10-tal speelhoeken. Deze activiteit wordt afgesloten met het 

rollebollelied. 

Het was een heel leuke en vermoeiende voormiddag. Het leukste toestel was natuurlijk het grote 

springkasteel met glijbaan. Daar konden ze naar hartenlust omhoog klimmen om vervolgens via een grote 

glijbaan naar beneden te glijden.  

  

 

 

 

 

 

 

“Het 6de leerjaar is Cool met campus Van Eyck”  

 
Op donderdag 5 februari brachten de leerlingen van juf Carine en juf Claudia een bezoekje aan de 

Middenschool van Campus Van Eyck.  

 

De bedoeling van deze dag was om de leerlingen kennis te laten maken met de school. Aan de hand van 

allerlei coole workshops (oa. cool met natuur, schilderen, muziek maken, koken, sportief ladderspel ) en het 

volgen van nieuwe vakken als: Latijn, Engels, techniek en nijverheid, kregen de leerlingen een duidelijk beeld 

over de werking van de school. De dag werd afgesloten met een info- en toonmoment voor de ouders, waar 

ze de brouwsels, uitvindingen, song en kunstwerkjes van hun kinderen konden komen bewonderen.  

Een vermoeiende, maar oh zo leuke dag!  

 

Foto’s van deze dag, volgen binnenkort op de facebookpagina van de school. 
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Wist je dat… 

 

 er na de kerstvakantie 7 nieuwe peuters gestart zijn bij Juf 

Geert…. 

 

  op 1 februari er nog eens 6 nieuwe peuters gestart zijn?!  Welkom allemaal! 

 

 Mike Moonen (K1R) een zusje bijkreeg: Sofie. Bij Mathias Brouns (PG) is een broertje, Pieter,  geboren 

 

 Yaseen (K2M) en Aisha (3C) en  Amir (5R) Mohamed er een broertje 

bijkregen! 

 

 de kleinste kleutertjes van de wijkschool met de bus de Sint en zijn 

Pieten naar het hoofdgebouw gingen brengen. Wat was dat een leuke rit 

door Maaseik! 

 

 Onze school Valentijnbeertjes verkocht heeft ten voordele van Make A Wish (gesponsord door Confiserie 

Nadine)! 

Binnen de 2 dagen was alles helemaal uitverkocht! Bedankt aan iedereen die zijn of haar steentje heeft 

bijgedragen! 

 

 

 

 

BASISSCHOOL  De Sprong   REDACTIE & VORMGEVING: 
Burg. Philipslaan 78    Claudia Van Eygen                  
3680 Maaseik                                                            Marijke Timmermans                                                                                        
                                                                                     Wannes Machiels 
                                                                                     Carine Reynders   
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Veel leesplezier! 


