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KALENDER 
 

Pyjamadag i.f.v. Bednet 
Vrijdag 15.03.2019 

 
Bezoek Cosmodrome (K3) 
Maandag 18.03.2019 

 
Dag van de Kleuter  
Vrijdag 22.03.2019 

 
Halfvastenstoet Maaseik 
Zondag 31.03.2019 om 14u11 

 
Facultatieve vrije dag 
Maandag 01.04.2019 

 
Oudercontact 
Dinsdag 02.04.2019 
 

Rapport (lagere afdeling) 
Dinsdag 02.04.2019 
 

Openklasdag peuters 
Woensdag 03.04.2019 

 
Paasontbijt  
Vrijdag 05.04.2019 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Met deze nieuwsbrief willen we jullie graag op de hoogte brengen van 
allerlei activiteiten en nieuwtjes voor de komende periode. 
 
Linde Verstappen 
Directeur 
 

 

Deze kinderen waren het best en meest origineel verkleed tijdens het 
carnavalsfeest  op school. Deze kinderen krijgen dan ook een leuke prijs! 

Een dikke proficiat voor… 
 

1. Juul (K3B)       2. Jeremy (3E)                3. Noor (6C)   

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Er werd een extra prijs toegekend voor de leerling die tijdens de gekke 
week elke dag heel origineel naar school kwam. 
Een knotsgekke proficiat voor… 
 

1. Leen (1V) 
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Wat gebeurde er tijdens forum 1 en 2? 

Er werden een aantal hot items besproken. Items die momenteel voor verbetering vatbaar zijn en die we in 

de toekomst op een andere manier willen organiseren. 

Welke items werden er besproken? 

- Eetmoment (refter) 
- Leerlingenvervoer 
- Ouderbetrokkenheid 
- Communicatie  

Alle aanwezigen (ouders, leerkrachten, externen…) bekeken de huidige situatie en droomden vervolgens van 

de meest ideale situatie.  

 

Tijdens het 2de forum werd het eetmoment van onze leerlingen als 1ste prioriteit gekozen. Vervolgens werden 

alle dromen voor het meest ideale eetmoment besproken. Een eetmoment waarbij het welbevinden van al 

onze kinderen centraal staat. Hieruit kwam als droom het realiseren van een multifunctionele ruimte. Om dit 

te realiseren is de betrokkenheid van onze kinderen, leerkrachten, ouders, maar ook externen enorm 

belangrijk. We kregen tal van tips, suggesties, leuke ideeën en zijn hier onmiddellijk mee aan de slag gegaan. 

Tijdens de volgende fora zullen we uiteraard feedback geven over het plan van aanpak. 

Op dinsdag 19 maart 2019 om 19u00 vindt het 3de forum plaats van het project “Scholen slim en warm 
organiseren”.  Tijdens dit forum wordt een nieuwe prioriteit gekozen. Dit kan leerlingenvervoer, 
ouderbetrokkenheid of communicatie zijn.  
 
Dus als u constructief met ons wil meedenken, goede ideeën heeft of er samen met ons wil aan werken om 
onze school slim en warm te organiseren, noteer dan deze datum 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 
Forum 3 

Dinsdag 19 maart 2019 

Aanvang stipt om 19u00 

Contact: Linde Verstappen (directeur) 

Tel.: 089 / 56 04 82 

Mail: directie@desprongmaaseik.be 
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Op woensdag 27 februari vond in onze school de promoshow “krachten van lucht” plaats voor alle kinderen 

van het 2de tot en met 6de leerjaar. Tijdens deze show maakten de kinderen kennis met Mad Science. 

Na de krokusvakantie willen we graag i.s.m. Mad Science van start gaan met een naschoolse wetenschap en 

techniekcursus.  Elke woensdag van 12u30 tot 13u30 neemt een professor van Mad Science de leerlingen 

mee in de spannende wereld van wetenschap en techniek. 

Welke thema’s komen er zoal aan bod? 

- Ruimtereizen – Leven in de ruimte 
- Ruimte technologie  
- Labowerk 
- Chemische reacties 
- PH-factor 
-  … 

De kinderen gaan niet alleen kijken, ze gaan vooral doen! 

 

Wat is de prijs? 

€ 52,50 

Voor dit bedrag kan uw kind genieten van 6 boeiende lessen. Daarnaast krijgt hij/zij na iedere les een 

leskaart én lesmateriaal mee naar huis, zodat er ook thuis nog verder geëxperimenteerd kan worden.  

Wil jouw kind een junior Mad Scientist worden? Schrijf hem/haar dan vliegensvlug in via volgende website: 

magazine.mad-science.nl/belgie 

Zoals reeds aangekondigd organiseren we dit schooljaar een paastombola. Elke leerling heeft hiervoor één 
tombolaboekje mee naar huis gekregen om te verkopen.  Indien uw kind meer lotjes wilt verkopen, kan uw 
kind zich wenden tot zijn/haar klasleerkracht. Voor elk verkocht lotje ontvangt uw kind € 0,10. De niet 
verkochte lotjes dient u terug te bezorgen aan de school.  
 
Dankzij dit initiatief kunnen we leuke activiteiten en uitstappen organiseren, maar vooral betaalbaar houden 
voor iedereen. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat we op uw actieve medewerking kunnen rekenen. 
Benieuwd of u tot de winnaars behoort?  
 
De trekking zal plaatsvinden op dinsdag 23 april a.s. en de winnende nummers verschijnen dan ook op de 
website en op de facebookpagina van de school. De prijzen kan je afhalen van woensdag 24 april 2019 tot en 
met vrijdag 10 mei 2019 en dit tijdens de schooluren of na telefonische afspraak op 089 / 56 04 82. 
 

Op maandag 1 april 2019 is er een facultatieve dag. De kinderen hebben op deze dag dus geen school.  

 
Opvang nodig?  

Contacteer dan “Robbedoes” →  Tel.: 089 / 56 05 67  
                                                            robbedoes@maaseik.be
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Op dinsdag 2 april 2019 organiseren we opnieuw  

een oudercontact. De kinderen van de lagere afdeling krijgen  

dan ook weer een puntenrapport.  

Binnenkort ontvangt u hiervoor een inschrijvingsformulier. Vul dit zo snel mogelijk in en bezorg dit 

vervolgens uiterlijk woensdag 27 maart a.s. aan de klasleerkracht van uw kind! 

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 

paasvakantie voor het eerst instappen op onze school. 

Op woensdag 3 april 2019 van 10u00 tot 12u00 kunnen deze peuters en hun ouders een bezoekje brengen 

aan onze wijkschool. Zo kunnen ze dan kennismaken met de werking. 

We plannen tijdens het schooljaar heel wat activiteiten rond gezondheid en gezonde voeding. Aangezien het 

ontbijt één van de belangrijkste eetmomenten van de dag is, bieden we alle kinderen van onze school op 

vrijdag 5 april 2019 een heerlijk paasontbijt aan. Dit ontbijt krijgen de kinderen gratis aangeboden door de 

vriendenkring van de school. Uw kind hoeft dus die dag thuis niet te ontbijten. Gelieve hier dan ook rekening 

mee te houden! Uiteraard heeft de paashaas ook een kleine verrassing voor hen in petto.  

 

Van maandag 8 april 2019 tot en  met maandag 22 april 2019. 
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