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Nieuw in de klas  
 

Samen in de klas met 'Mol en Beer’ 

 

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 sommige oefeningen 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, 

waar de foto’s van op facebook staan! 

 
 

NEWS
De Sprong Maaseik

In dit nummer: 
 5L * 5R  Scholenveldloop 

 2M* Het bos in met 2M 

 6C *  Stadswandeling door Maaseik  

 4A * 4W  De week van het bos! 

 1E * 1J   Nieuw in de klas 

 4A* Trok de deur uit! 

 GO! Het Sprongetje*  Pyjama-dag 

 Peuters *  Appelmoes maken 

 3T * 3C   Het derde leerjaar gaat op stap 

 K2M * K2J  Naar de markt en tanden 

poetsen 

 K3C * K3B  Kleuters maken kennis met 

Basje Proper in de klas  

 Wist je dat? 
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Scholenveldloop 

 
Op 29 september vond  de jaarlijkse 
scholenveldloop  plaats.  
Een evenement waar alle leerlingen van onze 
school ieder jaar weer naar uitkijken. 
 
De leerlingen van juf Lidy en juf Riet kwamen niet 
onvoorbereid aan de start! 
Ze hadden al weken extra getraind tijdens de 
turnles. 
Die extra inspanningen bleven zeker niet zonder 
succes en leverden voor het vijfde leerjaar 3 
winnaars op. 
Bij de jongens een eerste plaats (Elton, 5L) en een 
derde plaats. (Juul, 5R) 
En last but not least, een welverdiende eerste 
plaats bij de meisjes. (Lougaine, 5R) 
 
Proficiat aan alle deelnemers die ieder jaar weer 
zorgen voor een sportief en geslaagd evenement! 
 

 

Basje Proper op bezoek in de derde 
kleuterklas 
 
Op dinsdag 20 oktober  verwelkomden de 
kleuters van juf Belinda en juf Carine, 
Basje Proper in hun klas, in samenwerking 
met De Voorzorg en Pompon. 
 
Zo konden ze op een leuke speelse 

manier hun lichaam ontdekken. 

Samen met Basje Proper werden de 

stappen om zich te wassen en hun 

tanden poetsen ontdekt. Als 

afsluiting van deze leuke activiteit 

mochten de kleuters zelf nog enkele 

zeepjes maken. 
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Stadswandeling door Maaseik 
 

De leerlingen van het 6de leerjaar hadden van juf Carine een 

bijzondere opdracht gekregen: “Kies een monument in het centrum 

van Maaseik en vertel erover alsof je een echte gids bent”. 

 

Na wat overleg waren de monumenten vlug gekozen en iedereen ging 

vlijtig aan de slag. De zoektocht naar informatie over de monumenten 

was begonnen. 

Een week later was het zover. Als echte gidsen trokken we naar het 

centrum van Maaseik om onze juf en de leerlingen uitleg te geven 

over de gekozen monumenten. Ik vermeld hier een aantal 

monumenten, maar we bezochten er veel meer. (het huis met de 

Gapers, de Bokkenrijders, de Vlooienkoning…)  

Het eerste monument in ons overzicht is het standbeeld van Helleputte op de rotonde. Hij wijst met 

uitgestrekte arm richting Dilsen.  Van de rotonde wandelden we naar de Bosstraat en kwamen we 2 

monumenten tegen : 

-De 4 Deugden van De Maaseikenaar :  “KAAL - LUI - LEKKER - HOVAARDIG”. 

De echte Maaseikenaren hielden er een andere levensstijl op na en dat wekte jaloezie op bij de 

dorpelingen.   

-De Knapkoeker : Stelt  een Maasschipper voor. 

Vanuit de Bosstraat kwamen we op de Markt met zijn vele monumenten en historische gebouwen. 

Naast het standbeeld van de schilders Hubert en Jan Van Eyck en de oudste apotheek van België kon je niet 

kijken. 

Zelf gaf ik uitvoerig uitleg bij het Perron : De stad Maaseik kreeg in 1397 van Jan van Beieren de toelating 

om een Perron op te richten. De meeste leerlingen hadden dit monument nog nooit gezien en konden na 

mijn toelichting de betekenis er beter van begrijpen. Vervolgens bezochten we ook “Het Vredespoortje”:  

Het is de gedenkplaats voor de burgerlijke en militaire oorlogsslachtoffers 1940-1945 van Maaseik. De 6de 

klas van Basisschool De Sprong in Maaseik heeft het peterschap over dit monument . Elk jaar op 11 

november lezen de leerlingen van de 6de klas hier een 

aantal teksten voor die ons doen terugdenken aan wat 

er toen gebeurde. De namiddag was plots voorbij en 

was voor de meeste leerlingen een zeer leerrijke 

activiteit. We zullen de monumenten met andere ogen 

bekijken door de uitleg die we kregen. 

Ik weet bijna zeker dat er een paar kinderen tussen 

zitten die later echte gidsen van Maaseik zullen 

worden. 

 

Fien Smets van klas 6C  
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De week van (4A en 4W in) 
het bos 
 
Zoals iedere herfstperiode, werd 

ook dit jaar weer de week van het 

bos georganiseerd. Op deze 

manier wordt er jaarlijks wat extra 

aandacht besteed aan onze 

prachtige bossen. Zo'n kans laat 

men in basisschool De Sprong 

natuurlijk niet liggen en daarom 

trokken de leerlingen van het 4de 

leerjaar van Juf Annemie en Juf 

Wendy naar het mooie bos in Bergerven te Neeroeteren. 

 

Samen met een stoere boswachter maakten zij een avontuurlijke tocht vol prachtige vondsten. Zo kwamen 

ze onderweg heel wat slakken en kevers tegen. Natuurlijk lagen er ook al veel kleurrijke blaadjes op de 

grond en stonden er ook prachtige paddenstoelen. Een aantal vondsten zoals de tamme kastanjes en de 

vele kleurrijke blaadjes werden verzameld om later mee te knutselen. Deze schitterende tocht werd 

afgesloten op de indianenberg waar de kinderen zich voor het vertrek nog eens helemaal konden uitleven. 

Zo keerden ze vol enthousiasme en waardering voor de Belgische bossen terug naar school. 

 
Tandjes poetsen doen wij  zo … 
 
Niet alleen gezond eten is belangrijk ook onze tandjes poetsen hoort daarbij.  

 

Wij hebben allemaal een beker, tandenborstel en tandpasta mee naar de klas gebracht. Regelmatig 

poetsen wij dan ook onze tanden op school, want tandhygiëne is wel heel belangrijk !!  
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4A trok de deur uit 
 
Samen met enkele mama’s en de juf ontdekten ze 

Maaseik en zijn deelgemeenten. Een verslagje 

samengesteld uit de vele indrukken van de kinderen.  

 

We begonnen onze ontdekkingstocht aan het CC in 

Maaseik. Enkele mama’s reden mee. Van daaruit reden we langs Robbedoes en het zwembad, dan gingen 

we naar de moskee en de tennis. Op het industrieterrein Jagersborg stopten we bij de brandweer.  Van 

daaruit reden we naar Neeroeteren. Onze eerste stop was aan het waterzuiveringsstation.  Ik wist nog niet 

eens dat Maaseik dat had!  In Neeroeteren vind je op het industrieterrein een héél nieuw containerpark. 

Dan reden we naar de Neermolen. Het was daar heel mooi! Ik wist 

ook niet dat ze dat daar hadden. Daarna gingen we naar de Grot. 

Daar was het ook heel mooi! Nadien trokken we naar de mama 

van juf Annemie. Dat was wel heel leuk!  Ook de windmolens 

waren héél mooi en hoog. Er liepen bovendien mooie paarden in 

de wei.  We zijn ook langs het zwembad “de Wouterbron” gegaan. 

Daar moet ik in de zomer ook eens naartoe! Toen was de uitstap 

eigenlijk gedaan. Het was heel leuk en we hebben veel gezien.  

 

 

Eerste kleuterklasjes op GO! Het Sprongetje houdt een  

pyjama-dag 

 

De eerste 2 weken van oktober was het wel heel erg gezellig in GO! 

Het Sprongetje. De kleutertjes van de eerste kleuterklas werkten rond 

Licht, Donker en Slapen. 

 

Ons schooltje zag er even helemaal anders uit: de poppenhoek in onze 

klasjes werd omgetoverd tot een donkere snoezelhoek, juf Femke zorgde 

voor een echte lichtbak, we knutselden lichtfakkeltjes en 

sterrenmobieltjes, en als afsluiter van ons thema hielden we op vrijdag 

een pyjamadag. Onze kleutertjes, juf Daphne en ook juf Patricia kwamen 

op deze dag met hun pyjama naar school. Het was niet alleen gezellig 

spelen in onze klasjes, we maakten ook heerlijke popcorn! Mmm, wat 

rook en vooral smaakte dat lekker. Wat een fantastische dag om zo ons 

weekend in te zetten. Snoezelige groetjes van ons allemaal! 
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Peutertjes op GO! Het Sprongetje maken appelmoes 

 

Omdat wij “gezondheid” op onze school erg belangrijk 

vinden, proberen we hier al van jongs af aan op in te spelen.  

 

Daarom werkten de peutertjes samen met hun juf Geert rond 

het thema:  FRUIT. 

Banaantjes, appeltjes, peertjes, druifjes, kiwi’s… alles werd 

aangeboden in hun klasje! De peutertjes konden naar 

hartenlust ruiken, voelen, kijken en vooral proeven! 

Maar er werd niet enkel aandacht besteed aan het fruit zelf, ook aan de kleuren en de vormen ervan: 

“appeltje rood, appeltje rond… Als ik je op eet, dan blijf ik gezond!” 

Als afsluiter van dit thema, mochten de peutertjes samen met hun juf appeltjes snijden en deze in een 

grote kookpot doen om ze zo om te toveren tot heerlijke appelmoes!  Lekker en vooral erg gezond!!! 

 

 

Wij gaan naar de markt 

 

Op woensdag 30 september, zijn de kleuters van Juf Marijke en 

Juf Jacqueline naar de markt geweest.  

 

Op de markt hebben wij allerlei dingen gezien. Maar wij gingen 

om fruit te kopen. Aan het fruitkraampje hebben wij allerlei 

verschillende soorten fruit gezien. Wij kochten druiven, appels, 

peren, bananen, pruimen, aardbeien en mandarijntjes. Met 

zware zakken zijn wij dan terug naar het klasje gegaan. 

De volgende dag hebben wij met al dat lekker fruit  fruitsatés   

gemaakt. 

Iedere kleuter zijn eigen 

saté. Wat was dat lekker en 

gezond!   
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Het derde leerjaar gaat op stap 

 

De leerlingen van het derde leerjaar hebben in de eerste 

twee maanden van het schooljaar al enkele leuke 

uitstappen gedaan. Zo maakten ze kennis met de Stedelijke 

Muziekacademie in Maaseik . Daar leerden ze een mooi liedje 

zingen , mochten ze op muziekinstrumenten spelen en zich 

nog eens uitleven in een toneeltje .  

 

Daarna was het werken geblazen in de klas. Lezen, tafels, 

optellen en aftrekken , spellingsregels toepassen … de vakantie 

was gedaan. Maar er was ook tijd voor knutselen, smartgames, 

biebbezoek, veldloop, zwemmen en andere leuke dingen. De 

boswachter leerde de leerlingen, tijdens de uitstap in het bos te 

Neeroeteren, nog meer over de plaatselijke planten en dieren . 

Ze moesten  goed luisteren naar alle geluiden en kijken naar de 

sporen die de dieren hadden gemaakt. Wie dacht dat er geen 

everzwijnen in de bossen van Neeroeteren rondliepen, had 

het mis. Je ziet ze niet, maar ze zijn er wel, net zoals zovele 

andere bosdieren. We werden zelfs begroet door een ganse 

kudde paarden.  
 

 

Het bos in met 2M  
 

Tijdens de week van het bos  

gaan zoals ieder jaar alle remmen los. 

In de lente is de natuur misschien wel prachtig groen,  

maar in de herfst nodigt de natuur uit om te doen.  

Daarom trokken de leerlingen van het 2de naar een bos met een berg,  

dat vonden ze helemaal niet erg.  

Want na een fikse wandeltocht met prachtige herfstschatten,  

konden ze zich op deze berg gaan afmatten.  

Eens lekker ravotten in de natuur,   

dat is helemaal niet duur  

en daarbij heb je ook nog eens de frisse lucht die je 

inademt. Rennen, razen, natuurschatten zoeken en 

klimmen in bomen,  

dat is waar de leerlingen van het 2de leerjaar vanaf 

nu iedere nacht van dromen!  
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Wist je dat… 

 

 Bilal 1J en Irem 1E een podiumplaats hebben 

gehaald hebben op de scholenveldloop! Top! 

 In 1J meester Xavier en in 1E juf Annelore 2 

weekjes les komen geven want hun droom is 

ook om meester/juf te worden. 

 de kinderen van 1J en 1E minder wegen als 

Smokey, een Bassethound.  

 Het Sprongetje weer veel nieuwe peutertjes en ook nieuwe 

kleutertjes in de eerste kleuterklas mocht verwelkomen!  Wij 

heel erg blij zijn met deze kleine schatjes! 

 De klas van 1J en 1E  betoverd is door Wiske, de heks tijdens 

het thema Hokus Pokus. 

 De kinderen van 1J en 1E  zich hebben kunnen uitleven in het  

sportbos in Kiewit 

 De kinderen van 1J en 1E  brandjes hebben mogen blussen 

tijdens de uitstap naar de brandweer. 

 1e , 2e  en het 3e  leerjaar deelnemen aan het project ‘KLEUR’ 

in de academie waar ze knutselen, musiceren en 

dansen. 

 Ons 1ste leerjaar regelmatig in de krant verschijnt !!! 

 Winnaars sponsorloop 2015!! Bij de meisjes Lougaine 

El-Gendy (5R), 2de plaats Charlize (6C) en bij de jongens 

1ste plaats Elton (5L) , de 3de plaats is voor Juul 

Borkelmans (5R) , 2de plaats Rick (6C). 

 Proficiat aan alle deelnemers die ieder jaar weer zorgen 

voor een sportief en geslaagd evenement!!  

 Alle kinderen hun beste beentje hebben voorgezet 

tijdens de pyjama-run!  

 
 

BASISSCHOOL  De Sprong   REDACTIE & VORMGEVING: 

Burg. Philipslaan 78    Marijke Timmermans                                     

3680 Maaseik                  Wannes Machiels 

           Carine Reynders 

 

 089/56.04.82   *   www.campusvaneyck.be   *  secretariaat@desprongmaasei.be 


