²

Nieuwsbrief GO! De Sprong
VOORWOORD
Het einde van het schooljaar is weer in zicht en een zalige
zomervakantie staat opnieuw voor de deur. Het was weer een
boeiend schooljaar en dat dankzij onze leerlingen, ouders, maar
uiteraard ook dankzij de leerkrachten, het onderhoudspersoneel en
allen die samen met ons school maakten. BEDANKT!
KALENDER
OVSG – toetsen (6de lj.)
Vanaf maandag 20.06.2016

Schoolreis (3de, 4de & 5de lj.)
Maandag 20.06.2016

Sportdag (3de graad)
Donderdag 23.06.2016

Schoolreis (KO)
Vrijdag 24.06.2016

Schoolreis (1ste graad)
Maandag 27.06.2016

Oudercontact & Rapport
Maandag 27.06.2016

We wensen onze leerlingen van het zesde leerjaar alvast heel veel
succes in de secundaire school! Het ga jullie goed!
Met deze nieuwsbrief willen we jullie verder informeren over de
volgende onderwerpen:
 Tutti Frutti
 Cafetaria gesloten vanaf vrijdag 24 juni 2016
 Oudercontact en Rapport
 Proclamatie 3de kleuterklas
 Proclamatie 6de leerjaar
 Afscheid van juf Annemie
 Laatste schooldag
Linde Verstappen
Directeur

TUTTI FRUTTI – PROJECT

Proclamatie (3de kk.)
Dinsdag 28.06.2016 om 15u30

Proclamatie (6de lj.)
Dinsdag 28.06.2016 om 18u00

Op woensdag 15 juni 2016 loopt ons Tutti Frutti – project ten einde.
Dit betekent dat de kinderen die deelnamen aan dit project hun
laatste stuk fruit voor dit schooljaar krijgen.
De laatste week dienen de leerlingen op maandag en woensdag
zelf fruit mee te brengen.

CAFETARIA GESLOTEN VANAF VRIJDAG 24 JUNI 2016
Vanaf vrijdag 24 juni 2016 is de keuken en de cafetaria van
Campus Van Eyck gesloten. De kinderen dienen vanaf dan steeds
een lunchpakket mee te brengen en zullen dit in de klas of in de
overdekte speelplaats opeten.

Basisschool De Sprong
Burgemeester Philipslaan 78 – 3680 Maaseik
Tel.: 089 / 56 04 82
secretariaat@desprongmaaseik.be
www.campusvaneyck.be

1

OUDERCONTACT & RAPPORT
Op maandag 27 juni 2016 organiseren we het laatste oudercontact van dit schooljaar.
De kinderen van de lagere afdeling krijgen dan ook hun eindrapport.
U ontvangt hiervoor een inschrijvingsformulier. Bezorg dit inschrijvingsformulier
zo snel mogelijk aan de klasleerkracht van uw kind!

PROCLAMATIE 3DE KLEUTERKLAS
Ook dit jaar nemen heel wat kleuters afscheid van de kleuterschool om de belangrijke
stap te zetten naar de “grote school”. Omdat zij met succes de kleuterschool hebben
doorlopen, verdienen zij natuurlijk ook een echt kleuterdiploma.
Ouders die aanwezig willen zijn op deze officiële plechtigheid dienen dinsdag 28 juni 2016
om 15u30 zeker vrij te houden. Wij verwachten jullie in de refter van het Atheneum Campus
Van Eyck.

PROCLAMATIE 6DE LEERJAAR
Op dinsdag 28 juni 2016 om 18u00 vindt de proclamatie plaats van onze zesdeklassers
en dit in de refter van het Atheneum Campus Van Eyck. De leerlingen van het 6de leerjaar
ontvangen dan hun getuigschrift basisonderwijs.
Natuurlijk hoort bij zo’n officieel afscheidsfeest ook een receptie voor de ouders. Wij wensen
onze zesdeklassers alvast het allerbeste toe bij hun verdere studies! Uiteraard blijven zij
steeds van harte welkom op onze school.

AFSCHEID VAN JUF ANNEMIE
Onze school neemt dit schooljaar afscheid van juf Annemie (4A).
Juf Annemie heeft gekozen voor een nieuwe uitdaging en zal vanaf volgend
schooljaar het team van GO! BS Het Kompas te Winterslag versterken.
Wij bedanken juf Annemie dan ook voor haar jarenlange inzet en toewijding aan onze school
en hopen haar zeker nog eens terug te zien op één of andere schoolse activiteit.
Verder wensen wij haar natuurlijk heel veel succes toe in haar nieuwe job!

LAATSTE SCHOOLDAG OP DONDERDAG 30 JUNI 2016
Voor de kinderen start de welverdiende vakantie op donderdag 30 juni 2016 om 12u00.

Basisschool De Sprong
Burgemeester Philipslaan 78 – 3680 Maaseik
Tel.: 089 / 56 04 82
secretariaat@desprongmaaseik.be
www.campusvaneyck.be

2

