Nieuwsbrief GO! De Sprong

Namens het voltallige team van GO! BS De Sprong wens ik jullie nog een
heel gelukkig en gezond 2020! Hopelijk mag het een fantastisch jaar
worden vol leerrijke en boeiende momenten.
Met vriendelijke groeten,
KALENDER

Linde Verstappen
Directeur

Kijkdag voor peuters
Woensdag 29.01.2020 om 10u00

Instapdag voor peuters
Maandag 03.02.2020

Pedagogische studiedag
Woensdag 05.02.2020

Meeloopdag (6CR – 6L)
Donderdag 06.02.2020

Carnavalsoptocht (L1 – L5)
Vrijdag 21.02.2020 om 13u30
= onder voorbehoud!

Op dinsdag 17 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!

Carnavalsfuifje (6CR, 6L)
Vrijdag 21.02.2020 om 13u00

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 3 februari 2020 of na de krokusvakantie voor het
eerst instappen op onze school.
Op woensdag 29 januari 2020 van 10u00 tot 11u30 kunnen deze peuters
en hun ouders een bezoekje brengen aan onze school. Zo kunnen ze dan
kennismaken met de werking in de peuterklas.
In deze nieuwsbrief willen we
jullie informeren over de
volgende onderwerpen:
✓ Kersthappening
✓ Kennismakingsdag peuters
✓ Pedagogische studiedag
✓ Meeloopdag
✓ Dikke truiendag
✓ Forum 2

✓
✓
✓

Levensloop Maaseik 2020

Op woensdag 5 februari 2020 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

Paastombola
Krokusvakantie
GO! Basisschool De Sprong
Burgemeester Philipslaan 78 - 3680 Maaseik
Tel.: 089 / 56 04 82
secretariaat@desprongmaaseik.be
www.desprongmaaseik.be

Op donderdag 6 februari 2020 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.

Op dinsdag 11 februari 2020 organiseren we ook op onze school een “Dikke truiendag”. Dikke truiendag is
een jaarlijkse campagne van de Vlaamse Overheid rond klimaatsverandering. Door een aantal eenvoudige
acties kan iedereen energie besparen en de CO2-uitstoot laten dalen. Deze campagne past in het Vlaamse
klimaatbeleidsplan waarin Vlaanderen zich engageert om de uitstoot van broeikasgassen tot gemiddeld 83,4
miljoen ton per jaar te beperken.
Op Dikke-truiendag wordt bij ons op school de verwarming in alle lokalen een graadje lager
gezet en starten we de dag met een sportieve activiteit.
Om deze dag ook symbolisch in de verf te zetten, verwachten we dat alle kinderen en leerkrachten extra
warm gekleed naar school komen: een dikke wollen trui, een sjaal of berenmuts, extra wollen sokken en een
paar handschoenen. Meer info over de Dikke-truiendag vindt u op: www.dikketruiendag.be

uitnodiging
Forum 2
Dinsdag 11 februari 2020

Aanvang stipt om 19u00

Contact: Linde Verstappen (directeur)
Tel.: 089 / 56 04 82
Mail: directie@desprongmaaseik.be

Op dinsdag 11 februari 2020 om 19u00 vindt het 2de forum plaats van het project “Scholen slim en warm
organiseren”.
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

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

Tijdens het weekend van zaterdag 9 en zondag 10 mei 2020 vindt in Maaseik “Levensloop” plaats.
Levensloop is een feestelijk evenement voor alle leeftijden. Het draait helemaal rond solidariteit en
fondsenwerving voor de strijd tegen kanker.
Het gemeenschapsleven van onze gemeente komt dan gedurende 24u samen om:
• mensen die kanker overleefden of er nog tegen vechten, te vieren en in de
bloemetjes te zetten;
• mensen te herinneren die aan kanker overleden zijn;
• als gemeenschap op te staan en samen de strijd op te nemen tegen kanker.
Reeds 4 keer heeft onze school het beste van zichzelf gegeven, met een mooi sponsorbedrag als resultaat.
Dit jaar willen we opnieuw ons steentje bijdragen. Toch zouden we het fijn vinden als ook ouders en
leerlingen deelnemen aan dit evenement.
Bent u bereid om actief deel te nemen, stuur dan even een mailtje naar directie@desprongmaaseik.be
Neem ook zeker eens een kijkje op de website. https://www.levensloop.be/relays/maaseik-2020

Ook dit schooljaar organiseren we opnieuw een paastombola. Elke leerling krijgt hiervoor binnenkort
tombolalotjes mee naar huis om te verkopen. De prijs van een lotje bedraagt € 1,00.
Voor elk verkocht lotje ontvangt uw kind € 0,10. We willen dan ook vragen aan elk kind om zoveel mogelijk
lotjes te verkopen bij familie, vrienden, kennissen, buren…. De niet verkochte lotjes dienen terugbezorgd te
worden aan de school. Extra lotjes kunnen steeds bekomen worden op het secretariaat.
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 maandag 20 april 2020 en de winnende nummers verschijnen dan ook op de
website en op de facebookpagina van de school. De prijzen kan je afhalen vanaf dinsdag 21 april 2020 tot en
met vrijdag 15 mei 2020 en dit tijdens de schooluren of na telefonische afspraak op 089 / 56 04 82.

Binnenkort gaan we er ook eventjes tussenuit en dit van maandag 24 februari 2020 tot
en met zondag 1 maart 2020.
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