Nieuwsbrief GO! De Sprong

Na een mooie herfstvakantie is het weer tijd om er stevig tegenaan te
gaan. Via deze nieuwsbrief willen we jullie dan
ook weer op de hoogte brengen van het reilen en zeilen in
onze school en dit voor de komende periode!
Dus neem even de tijd om onze nieuwsbrief door te lezen.
KALENDER
Instapdag peuters
Maandag 04.11.2019

Veel leesplezier…
Linde Verstappen
Directeur

Wapenstilstand
Maandag 11.11.2019

Alles met de bal (2de gr.)
Dinsdag 12.11.2019

Voorleesweek (L1)
Van maandag 18.11.2019 tot
vrijdag 22.11.2019

Welkom in de Bib! (K3B, K3C)
Woensdag 27.11.2019

Data’s om zeker al te noteren
Bezoek van de Sint

In november hebben we nog 1 vrije dag.
nl. maandag 11 november 2019: Wapenstilstand
Op deze dag is er dus geen school!
Let op: Robbedoes is op deze dag ook gesloten!
Naar jaarlijkse gewoonte verzorgen de leerlingen van het 6de leerjaar de
herdenkingsplechtigheid van de oud-strijders. Op 11 november zullen zij
dan een krans neerleggen aan het monument van de oud-strijders aan het
“vredespoortje”. Iedereen van harte welkom vanaf 11u50.

Donderdag 05.12.2019

Facultatieve vrije dag
Vrijdag 06.12.2019

Op vrijdag 25 oktober jl. vond onze jaarlijkse griezelrun plaats.
Alle kinderen liepen zoveel mogelijk rondjes, want hiervoor hadden ze
natuurlijk sponsors gezocht.

Warme wintermarkt
Dinsdag 17.12.2019

De kinderen die hun sponsorkaart samen met de centjes nog niet hebben
binnengeleverd kunnen dit uiterlijk tot woensdag 13 november a.s.
bezorgen aan de klasleerkracht.
We willen vervolgens ook nog even alle aanwezige ouders, grootouders,
sympathisanten… bedanken voor hun aanwezigheid, maar vooral voor het
supporteren. Onze kinderen vonden het super!
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De laatste tijd stellen wij vast dat er steeds meer ouders met de auto de Albert Claessensweg
binnen rijden en parkeren aan de achterkant van de Carrefour om hun kind(eren) te brengen of op te halen.
Wij beseffen dat er weinig parkeermogelijkheid is in de nabijheid van de school, maar willen er toch op
aandringen om de Albert Claessensweg niet te gebruiken. Wij merken hierbij immers dat de vele op- en
afrijdende auto’s voor heel onveilige situaties zorgen. Daarnaast is deze weg tevens enkel bestemd voor
personeel en leveranciers van zowel de Carrefour, als de school.
Vindt u de veiligheid van onze kinderen ook belangrijk en wilt u samen met ons hun veiligheid blijven
garanderen? Maak dan gebruik van de gratis parking gelegen aan het C.C. Achter Olmen, Van Eycklaan 72
te Maaseik. Deze parking ligt op wandelafstand van de school en via de Albert Claessensweg kunt u dan te
voet uw kind(eren) veilig brengen of ophalen.
’s Avonds worden de kinderen ook steeds begeleid door de toezichthoudende leerkracht en dit tot aan de
Van Eycklaan. Op deze manier hoeft u niet tot aan de school te wandelen en kunt u uw kind(eren) daar
opwachten.

uitnodiging

Ook dit schooljaar zetten wij het project “Scholen slim en warm organiseren” verder. Om dit te doen slagen,
willen wij zoveel mogelijk personeel, ouders, sympathisanten, kortom iedereen die een hart heeft voor onze
school, betrekken bij dit project.
Onze school, GO! BS De Sprong zoekt dus nog een aantal VIPS met GO!esting.
Bent u de VIP die wij zoeken en bent u bereid om samen met ons mee te denken en proactief samen te
werken? Stuur dan snel een mailtje naar directie@desprongmaaseik.be
Hopelijk tot dan!
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