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KALENDER 
 

Instapdag voor peuters 
Maandag 07.01.2019  

 
Rollebolle (K2 – K3) 
Donderdag 24.01.2019 om 13u00 
 

Medisch Consult (6C,6L) 
Dinsdag 29/01/2019  
 

Kijkdag voor peuters 
Woensdag 30.01.2019 om 10u00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
In deze nieuwsbrief willen we 
jullie informeren over de 
volgende onderwerpen: 

 Nieuwe prijzen cafetaria 
 Uitnodiging forum 2 
 Kersthappening 
 Openklasdag voor peuters 
 Pedagogische studiedag 
 Meeloopdag 

Middenschool CvE 

 
Namens het voltallige team van GO! BS De Sprong wens ik jullie een heel 
gelukkig en gezond 2019! Hopelijk mag het een fantastisch jaar worden 
vol leerrijke en boeiende momenten. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Linde Verstappen 
Directeur  
 

 

Vanaf 07/01/2019 werden de prijzen aangepast aan de index. De nieuwe 
prijslijst van de cafetaria kunt u raadplegen op de website van onze 
school. www.desprongmaaseik.be  
 

Op dinsdag 15 januari 2019 om 19u00 vindt het 2de forum plaats van het 
project “Scholen slim en warm organiseren”.  
Kon u er de vorige keer niet bij zijn en wilt u samen met ons constructief 
meedenken en proactief samenwerken, noteer deze datum dan direct in 
uw agenda en stuur even een mailtje naar directie@desprongmaaseik.be  
 
Wij zijn immers nog op zoek naar enthousiaste ouders die samen met ons 
dit project verder vorm willen geven.  

uitnodiging 
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Op dinsdag 18 december jl. organiseerden we tijdens het oudercontact een “warme wintermarkt”.  Dit 

initiatief viel zowel bij ons, maar ook bij de kinderen en hun ouders enorm in de smaak. Bij deze willen we 

jullie dan ook van harte bedanken voor de talrijke opkomst.  

Vervolgens willen we ook de ouders en grootouders bedanken die gezorgd hebben voor de lekkere 

versnaperingen. Dankzij hun kook- en baktalent werd onze “warme wintermarkt” een succes! 

 

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 op 1 februari 

2019 of na de krokusvakantie voor het eerst instappen op onze school. 

Op woensdag 30 januari 2019 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 peuterklas van juf Geert. 

 

Op woensdag 6 februari 2019 is er geen school voor onze kinderen, omdat er op die dag een pedagogische 

studiedag plaatsvindt voor alle leerkrachten. 

Opvang nodig?  

Contacteer dan tijdig “Robbedoes”  

→  Tel.: 089 / 56 05 67  

      robbedoes@maaseik.be 

 

Op donderdag 7 februari 2019 vindt de jaarlijkse “meeloopdag” plaats  voor de leerlingen van het 6de 

leerjaar met als thema “Cool met Campus Van Eyck”.  

De bedoeling van deze dag is kennis te maken met de werking van het secundair onderwijs en in het 

bijzonder met de Middenschool van onze Campus Van Eyck. 

Voor meer info kan u steeds terecht bij de klasleerkracht van uw kind. 
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