Nieuwsbrief GO! De Sprong
Beste ouders
Ook dit jaar blijft COVID-19 ons leven en dus ook het schoolleven heel erg
bepalen. Ons geduld blijft op de proef gesteld. Maar… we leerden hierdoor
wel constant schakelen, aanpassen, doorzetten, omgaan met de berichten
via de media, online werken, de waarde van gezondheid kennen en zo veel
meer. De ene dag lukte dit met gemak, de andere dag absoluut niet en dat
is heel begrijpelijk.
KALENDER
Klasuitstap “Cosmodrome” (K3)
Maandag 07.02.2022

Rollebolle met Doki (K2 – K3)
Vrijdag 18.02.2022

Gekke week
Van maandag 21.02.2022 tot en met
vrijdag 25.02.2022

Carnaval op school
Vrijdag 25.02.2022

Het is immers niet eenvoudig om je telkens aan te passen aan een nieuwe
situatie én telkens op de hoogte te blijven van weer nieuwe maatregelen.
Ik heb dan ook veel bewondering voor mijn lerarenteam, mijn leerlingen
en hun ouders die elke dag opnieuw het beste van zichzelf geven in vaak
ongeziene omstandigheden. Jullie begrip en medewerking maken het
haalbaar en dit wordt dan ook door mij enorm gewaardeerd.
Met de verlengde kerstvakantie en de vele quarantaines, zullen we ons de
komende periode hoofdzakelijk richten op onze kerntaken, zodat we de
(leer)achterstanden zoveel mogelijk kunnen beperken. Ook dit zal de ene
dag beter lukken dan de andere dag, maar het is nog even doorzetten.
Wij blijven ons in elk geval heel erg inzetten om onze kinderen een leuke
en veilige leeromgeving te bieden en hopelijk kunnen we dan binnenkort
eveneens onze toffe activiteiten en leuke uitstapjes opnieuw inplannen.
Met vriendelijke groeten,
Linde Verstappen
Directeur

In deze nieuwsbrief willen we
jullie informeren over de
volgende onderwerpen:
✓ Voorwoord
✓ Aangepaste jaarkalender
✓ Reminder Smartschool
✓ Quarantaineregels
✓ Gekke week
✓ Carnaval op school
✓ Krokusvakantie

Wekelijks vindt er een overleg plaats met de preventieadviseur, het
COVID-team en de directies van Scholengroep14. Tijdens dit overleg
worden adviezen gegeven i.f.v. de schoolorganisatie. Omwille van de grote
onzekerheden werd ons vervolgens ten zeerste afgeraden om grote
activiteiten en evenementen (vb. eetdagen, schoolfeest…) te organiseren.
Dit was ook voor ons weer een harde dobber, maar we begrijpen wel dat
dit de beste optie is, omdat we als school niet aan alle voorwaarden
kunnen voldoen om dit veilig en verantwoord te organiseren.
We zullen uiteraard bekijken welke activiteiten wel mogelijk zijn, zodat we
onze kinderen nog tal van leuke activiteiten en uitstapjes kunnen bieden,
want dit verdienen zij echt wel. De sportklassen en stadsklassen kunnen
alvast doorgaan en dat is al geweldig nieuws!
De jaarkalender werd inmiddels aangepast en deze kunt u raadplegen op
onze website www.desprongmaaseik.be of op Smartschool.
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Om steeds op de hoogte te zijn van alle belangrijke info, mededelingen, nieuwsbrieven…, is het aangewezen
om ons platform “Smartschool” regelmatig te raadplegen, bij voorkeur dagelijks. Wij stellen echter vast dat
nog niet alle ouders het co-account hebben geactiveerd, maar nog steeds gebruikmaken van het hoofdaccount
van hun kind(eren). Wat is het verschil?
Hoofdaccount:
• Is eigenlijk alleen bestemd voor het kind zelf (vooral voor de kinderen van de lagere afdeling)
• Kan enkel ontvangen berichten lezen en beantwoorden
Co-account:
• Elke ouder heeft een afzonderlijk co-account (= persoonlijk)
• Kan berichten lezen, beantwoorden, maar ook zelf berichten versturen naar de leerkracht,
het secretariaat, de directie…
• Kan documenten raadplegen op intradesk (vb. leerlingen)
Activeer dus zo snel mogelijk uw co-account, zodat u geen belangrijke en nuttige informatie zal missen. Bent
u echter niet vertrouwd met het gebruik van Smartschool of lukt er misschien iets niet? Neem dan gerust even
contact op met de school, wij helpen u heel graag verder.
Opgelet: Dit platform kan u via een app ook gemakkelijk installeren op uw smartphone of tablet. U kunt zelfs
instellen dat u telkens een melding ontvangt wanneer u een nieuw bericht ontvangen heeft. Zo blijft u zeker
up to date.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts en de onderwijspartners hebben een coronabarometer voor de
scholen goedgekeurd. Deze barometer werkt met vier kleurcodes (groen – geel – oranje – rood). Elke kleur is
gekoppeld aan een basispakket van maatregelen rond bijvoorbeeld ventilatie, verluchting en afstand.
Deze maatregelen vormen het uitgangspunt om over te schakelen naar een andere kleurcode. Afhankelijk van
de situatie of wijzigende wetenschappelijke inzichten kunnen ze bijgestuurd of aangevuld worden met extra
maatregelen.
Het recht op leren van alle kinderen en jongeren is altijd de eerste prioriteit. Toch is een evenwicht tussen
veiligheid enerzijds en pedagogische en organisatorische belangen en het welbevinden van leerlingen en
personeel anderzijds ook altijd erg belangrijk. De coronabarometer onderwijs streeft ernaar om dat evenwicht
te respecteren en te bewaken.
Dit zijn de uitgangspunten van de coronabarometer onderwijs:
• De barometer werkt met 4 kleurcodes:
o 4 niveaus: groen - geel - oranje - rood;
o elke fase bestaat uit een basispakket van maatregelen rond:
▪ ventilatie, verluchting en afstand;
▪ mondmaskers;
▪ handhygiëne.
o daarnaast is er ook ruimte voor specifieke maatregelen op basis van de concrete situatie, op
advies van experten.
• Inhoudelijk houdt het onderwijs maximaal dezelfde lijn aan als de maatregelen in de brede
samenleving en schakelt mee wanneer er in de brede samenleving wordt geschakeld van kleurcode.
• De minister(s) van Onderwijs bepalen telkens in overleg met de sector en experten wat de volgende
stappen zijn.
Het onderwijs vertrekt vanuit de huidige situatie, code rood.
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Op maandag 7 februari 2022 is de cafetaria van onze campus gesloten.
Dit betekent dat de kinderen die dag geen broodje of wrap kunnen bestellen.
Zorg er dus voor dat uw kind die dag een lunchpakket (= boterhammen) bij heeft. Kinderen die ’s middags
thuis gaan eten, kunnen dit op het normale tijdstip doen.

Vanaf maandag 21 februari a.s. organiseren we een “gekke week”. Elke dag mogen de leerlingen dan iets geks
aan doen:
✓ maandag = “zet iets geks op je hoofd”-dag
✓ dinsdag = “gekke sokken- en gekke schoenen”-dag
✓ woensdag = “gekke haren”-dag
✓ donderdag = “rood-geel-groen”-dag
✓ vrijdag = (zoals ieder jaar) “meest originele verkleed”-dag
Let op: Het is niet de bedoeling dat u iets nieuws gaat kopen. Wees gewoon een beetje creatief!

Op vrijdag 25 februari 2022 vieren wij naar jaarlijkse gewoonte “carnaval op school”.
We maken er in elk geval een knotsgekke dag van met leuke workshops en activiteiten.
Het zou dus ook heel leuk zijn, als zoveel mogelijk kinderen zich verkleden. Dit is echter niet verplicht!
Belangrijk:
- De kinderen gaan niet in de refter eten!
- De kinderen brengen boterhammen mee of kunnen eventueel een hamburger / fishburger eten
(= op voorhand bestellen). Meer info hierover volgt binnenkort.
- Er is dit jaar ook geen carnavalsoptocht. Deze werd door de Stad Maaseik geannuleerd.

Het stadbestuur van Maaseik besliste samen met Het Heilig Wammes om de halfvastenstoet van 27/03/2022
uit te stellen naar 01/05/2022 en dit omwille van de huidige coronamaatregelen. Er werd dan ook even het
advies gevraagd van het schoolteam en de schoolraad om onze facultatieve dag ook te verplaatsen. Dit werd
met overgrote meerderheid goedgekeurd. Dit betekent dat onze facultatieve vrije dag verplaatst zal worden
van maandag 28/03/2022 naar maandag 02/05/2022. Deze wijziging vindt u ook terug in de jaarkalender.

We gaan er ook eventjes tussenuit en dit van maandag 28 februari 2022 tot en met zondag 6 maart 2022.
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