Nieuwsbrief GO! De Sprong

KALENDER

Het schooljaar is inmiddels in volle actie en dat is overal op school te zien.
Met deze nieuwsbrief willen we jullie informeren over volgende
nieuwtjes:
- Schoolstraat
- Smartschool co-accounts
- Pedagogische studiedag
- Zieke kinderen
- Oudercontact
- Kennismakingsdag voor peuters

Infoavond “Stadsklassen” (L6)

Met vriendelijke groeten,

Maandag 04.10.2021 om 18u30

Dag van de Leerkracht

Linde Verstappen
Directeur

Dinsdag 05.10.2021

Pedagogische studiedag
Woensdag 06.10.2021

Week van het Bos
Van 10.10.2021 tot en met
17.10.2021

Lentefeest
Zondag 24.10.2021

Rapport 1ste leerjaar
Dinsdag 26.10.2021

Er is nog één klein werkpuntje wat betreft de werking van de
schoolstraat. We stellen immers vast dat er nog heel wat ouders wachten
op het voet- of fietspad ( x ). Bij deze wil ik dan ook nog even vragen om
altijd op het verharde wegdek ( ) te wachten op uw kind. Blijf ook zeker
niet stilstaan op het voet- en fietspad om te praten met andere ouders
of met de leerkracht(en). Dit zorgt eveneens voor gevaarlijke situaties.
De toezichthoudende leerkrachten zullen er in elk geval over waken dat
de kinderen niet zo maar naar buiten rennen en zullen ervoor zorgen dat
uw kind veilig het voet- en fietspad kan oversteken tot bij jullie.

Oudercontact (op uitnodiging)
Dinsdag 26.10.2021

Griezelrun
Vrijdag 29.10.2021

= onder voorbehoud!

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

In onze school hebben we ervoor gekozen om gebruik te maken van Smartschool als digitaal
communicatiekanaal. Op deze manier kunnen we u immers snel en makkelijk bereiken.
Alle belangrijke info, mededelingen, nieuwsbrieven, brieven voor ouders… worden dan ook enkel via dit
platform aan u bezorgd.
Om steeds op de hoogte te zijn van al deze info, is het daarom aangewezen om het smartschoolaccount
van uw kind(eren) dagelijks te raadplegen.
Dit platform kan via een app ook gemakkelijk geïnstalleerd worden op uw smartphone, tablet, PC of laptop.
U kunt zelfs instellen dat u een melding ontvangt wanneer u een nieuw bericht of documenten ontvangen
heeft. Zo blijft u zeker up to date.
Ook hier willen we u graag bij helpen. Laat het ons dus zeker even weten als u hulp nodig heeft. Er zal
binnenkort ook nog een infoavond georganiseerd worden voor ouders die hulp nodig hebben bij de
installatie en/of het gebruik van Smartschool. Intussen kunt u met al uw vragen steeds terecht bij het
secretariaat of de directie.
Nieuw!!!
Op 1 oktober 2021 werd voor elke ouder een co-account aangemaakt in Smartschool. Dit betekent dat
elke ouder vanaf nu een persoonlijke login heeft voor zijn/haar kind(eren).
Opgelet:
-

Co-account 1 = mama
Co-account 2 = papa

Alle info i.v.m. de installatie en het gebruik kunt u terugvinden in de handleiding van Smartschool. Deze
wordt u via mail bezorgd, maar kunt u tevens terugvinden op intradesk onder de map “Leerlingen”.
In deze map kunt u tevens alle nieuwsbrieven of belangrijke documenten terugvinden.

Op woensdag 6 oktober a.s. is er geen school voor onze kinderen. Die dag vindt er een pedagogische
studiedag plaats voor alle leerkrachten.
Opvang nodig?
Contacteer dan “Robbedoes” → Tel.: 089 / 56 05 67
robbedoes@maaseik.be

Is uw kind ziek of heeft uw kind koorts (vanaf 38°C), houd uw kind dan thuis. Kinderen worden immers
nog te vaak ziek naar school gebracht, waardoor ze andere kinderen ook ziek maken. vb. buikgriep
Wanneer wij vaststellen dat een kind zich niet lekker voelt en koorts heeft, worden de ouders sowieso
gevraagd om het kind te komen afhalen op school.

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

Op dinsdag 26 oktober 2021 organiseren we voor onze kleuters en leerlingen
van het 1ste leerjaar een eerste oudercontact.
Voor de leerlingen van het 2de tot en met het 6de leerjaar is er enkel een oudercontact op uitnodiging van de
leerkracht of op vraag van de ouders.
De ouderbrieven worden binnenkort meegegeven, zodat u zich kan inschrijven.

Op woensdag 27 oktober 2021 van 10u00 tot 12u00 kunnen de nieuwe instappertjes een bezoekje brengen
aan onze wijkschool. Zo kunnen zij kennis maken met de werking in de peuterklas van juf Daphne.

Van maandag 1 november 2021 tot en met zondag 7 november 2021!
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