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KALENDER 
 

Brunch i.f.v. de warmste 
week (3de graad) 
Dinsdag 11.12.2018 vanaf 11u00 

 
Oudercontact + Rapport 
Dinsdag 18.12.2018 vanaf 15u30 

 
Warme wintermarkt 
Dinsdag 18.12.2018 vanaf 15u30 
 

Kijkdag voor peuters 
Woensdag 19.12.2018 vanaf 10u00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In deze nieuwsbrief 
informeren we jullie over:  
- Algemeen directeur 
- Facebookpagina van de  
  school 
- Gebruik toegangspoort  
  (hoofdgebouw) 
- Oudercontact en rapport 
- Warme wintermarkt  
- Kijkdag voor de peuters 
- Cafetaria gesloten 
- Einde schooltijd 21/12/2018 

 

Het is alweer december, tijd om terug te blikken op het voorbije 
jaar en stilletjes te dromen van het komende...  
Alle mooie herinneringen van het afgelopen jaar hebben we 
geborgen op onze website en werden gecommuniceerd via de 
vorige nieuwsbrieven.  
 
In het eerste trimester van het huidige schooljaar waren er  
heel wat toffe activiteiten: de scholenveldloop, de pyjama-run,     
de kleutermusical “Assepoester”, het bezoek van Sint & Piet…  
Kortom een geslaagd eerste trimester…  
Ook in het nieuwe jaar staat er weer heel wat op het programma, 
maar eerst mogen we binnenkort genieten van een welverdiende 
kerstvakantie!  
 
Namens het voltallige team van GO! BS De Sprong wens ik u en uw 
familie alvast fijne eindejaarsfeesten en een voorspoedig 2019! 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Linde Verstappen 
Directeur 
 

 

Op 1 december jl. is de Algemeen Directeur van scholengroep 14 
Maasland, dhr. Denis Vonckers officieel met pensioen gegaan.  
Hij werd inmiddels opgevolgd door mevr. Lieve Pouls. 
 
Mevr. Pouls was voorheen directeur van het Atheneum, Campus Van 
Eyck te Maaseik en is dus zeker geen onbekende voor ons. Wij zijn er in 
elk geval van overtuigd dat zij zich ten volle zal inzetten voor onze 
scholengroep. 
 
Wij wensen mevr. Pouls dan ook heel veel succes met haar nieuwe 
opdracht! 
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We vinden het fantastisch dat heel wat ouders reageren met likes en korte reacties op foto’s en activiteiten 

die op onze facebookpagina gepost worden. Toch krijgen we regelmatig ook de melding van ouders dat 

sommige reacties in een andere taal gepost worden. Bij deze willen we dan ook vriendelijk vragen om uw 

reacties steeds in het Nederlands te plaatsen, zodat deze ook altijd voor al onze bezoekers verstaanbaar zijn.  

Daarnaast willen we ook vragen om de facebookpagina niet te gebruiken als communicatiemiddel voor een 

probleem, klacht, vraag of bezorgdheid. Indien u met iets zit, neem dan contact op met de directeur of met 

de leerkracht van uw kind. Dit kan telefonisch tijdens de schooluren op het nummer 089 / 56 04 82 of via 

mail naar directie@desprongmaaseik.be. Wij zullen vervolgens al het mogelijke doen om u te helpen. 

Om de veiligheid van al onze kinderen te garanderen, vragen wij met aandrang om steeds via de 
toegangspoort op de hoek (= schuine zijde) van de kleuterafdeling de school binnen en buiten te gaan.  

Ouders en kinderen die via het kleine poortje de school binnen en buiten gaan, maken het voor de 
toezichthoudende leerkrachten heel moeilijk om het overzicht te bewaren. 

Het kleine poortje mag enkel gebruikt worden door de kinderen die met de bus naar school komen en dit ook 
steeds onder begeleiding van de toezichthoudende leerkracht.  

Vervolgens willen we ook vragen om de kinderen zeker nooit via de personeelsparking het schoolterrein te 
laten binnen komen. Denk hierbij vooral aan de veiligheid van uw kind, want dit is echt zeer gevaarlijk!  

En als u een keertje te laat bent of een belangrijke boodschap heeft voor de leerkracht, meld u dan even aan 
bij het secretariaat. Wij helpen u graag verder! 

Op dinsdag 18 december 2018 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. U ontvangt hiervoor binnenkort nog een 

inschrijvingsformulier. Bezorg dit inschrijvingsformulier uiterlijk woensdag 12 december a.s. terug aan de 

klasleerkracht!  

Op dinsdag 18 december 2018 organiseren we tijdens het oudercontact een “Warme wintermarkt”. U bent 

dan ook van harte welkom vanaf 15u30 samen met uw kind(eren). Het belooft in elk geval een sfeervolle 

happening te worden met dj Gert, ons schoolkoor en natuurlijk ook heerlijke hapjes en drankjes.  

Uiteraard zijn opa’s, oma’s, nonkels, tantes, vrienden en kennissen eveneens welkom op onze “Warme 
wintermarkt”. We rekenen dan ook op een talrijke opkomst, zodat we er een gezellige avond van kunnen 
maken. Hopelijk tot dan! 

Van peuter naar kleuter, dat wordt weer een heel groot avontuur. Als voorbereiding op deze toch wel     

grote stap organiseren we een kijkdag voor de peuters die na de kerstvakantie voor het eerst instappen       

op onze school.  

Op woensdag 19 december 2018 van 10u00 tot 12u00 kunnen deze peuters en hun ouders een bezoekje 
brengen aan onze school. Zo kunnen ze dan kennismaken met de werking in de klasjes van onze wijkschool. 
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Op vrijdag 21 december 2018 zal de cafetaria van onze campus uitzonderlijk gesloten zijn. Dit betekent dat 
de kinderen die dag onder toezicht van hun leerkracht in de klas blijven eten. Zij kunnen dan ook geen soep 
of middag nuttigen.  
 
Zorg er dus voor dat uw kind die dag een lunchpakket (= boterhammen) bij heeft.  
Kinderen die ’s middags thuis gaan eten, kunnen dit op het normale tijdstip doen. 

Op vrijdag 21/12/2018 eindigt de school op het normale uur.  

Voor de wijkschool is dat om 15u00 en voor het hoofdgebouw is dat om 15u10.  

Van maandag 24/12/2018 tot en met zondag 06/01/2019 
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