Beste ouders,
Het schoolteam van de Springplank wenst u voor 2016 een goede gezondheid, een jaar
gevuld met spetterende verrassingen, tedere momenten, veel vriendschap en de
realisatie van al uw dromen!
Veel leesplezier.
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Kerstvakantie
Start tweede trimester/ Instap kleuters
Zitdag CLB-medewerkster KO(8:30-10:10uur)
Zitdag CLB-medewerkster LO(8:30-10:00 uur)/
Voorstelling natuurbeheer 6A
Schaatsen voor de kinderen van de lagere school!
Medisch onderzoek 5AB + 3A in Sint-Baaf/
Zitdag CLB-medewerkster KO(8:30-10:10uur)
Medisch onderzoek 1A op school
Medisch onderzoek 1B op school/
NM inentingen 1AB + 5AB op school/
Zitdag CLB-medewerkster LO(8:30-10:10 uur)
Medisch onderzoek K2B in Sint-Baaf
Medisch onderzoek IKA + K1A op school/
Oudervereniging 21:00
Zitdag CLB-medewerkster KO(8:30-10:10uur)/
Medisch onderzoek K2A in Sint-Baaf/
13:15 6 leest mee Anne Frank/
Oudervergadering Eerste Communie in Sint-Baaf (19:30 uur)
CONFERENTIE – GEEN SCHOOL VOOR DE KINDEREN!
Zitdag CLB-medewerkster LO(8:30-10:10 uur)
Natuur en wetenschap 5AB + 6A
Zitdag CLB-medewerkster KO(8:30-10:10uur)/
Medisch onderzoek 3B in Sint-Baaf
‘Kikkerkus’ CC Muze (1AB)/
Zitdag CLB-medewerkster LO(8:30-10:10 uur)
Damiaanactieweekend
Dag van de directeur

1. Zwemlessen
4AB: 12/01 – 26/01
5AB: 05/01 – 19/01

2. December 2015
Tijdens de maand december stonden er heel wat activiteiten op het programma.
 De oudervereniging en Mobile School bedanken iedereen die meegeholpen
heeft aan de inzamelactie Music For Life. Vrijdag 18 december wordt er
een cheque met een mooi bedrag overhandigd aan de vertegenwoordigers
van Mobile School voor de ontwikkeling van mobiele schooltjes voor
straatkinderen in de ganse wereld.
 In de kleuterschool werden in het kader van de solidariteitsactie
‘Schoenmaatjes’ spullen ingezameld waarmee schoendozen gevuld werden.
Deze gevulde schoendozen worden via Wereldmissiehulp verzonden naar
kinderen in Katanga, Congo. Hartelijk dank voor jullie milde bijdragen.
 De Sint en zijn pieten brachten bij hun bezoek aan de scholen dankzij
onze oudervereniging leuke geschenkjes voor alle klassen en een snoepzak
voor elk kind mee. Bedankt voor de geschenken en tot volgend jaar.
Merci ook KWB-Eversel voor jullie medewerking.
 Bedankt ook aan iedereen die via de aankoop van ijstaarten onze school
nogmaals een financieel steuntje in de rug heeft gegeven.
 We sluiten het eerste trimester af met een MOS-kerstfeest door en
voor de kinderen met de overhandiging van ons MOS-LOGO-2, van de
schoenmaatjes en van de opbrengst van Music-for-Life aan Mobile School
en de kinderen maken met stoepkrijt een reuzentekening op de
speelplaats. We eindigen met de slotdans: Merry Christmas.
Voor foto’s over alle activiteiten kan u terecht op onze website:
www.springplankeversel.be
3. Nieuwe inschrijvingen 2016-2017
Vanaf maandag 15 februari 2016 kunnen ouders die al kinderen hebben
school lopen in De Springplank hun broertje of zusje van geboortejaar 2014
met voorrang inschrijven in onze school voor het schooljaar 2016-2017! Deze
voorrangsperiode loopt tot en met 26 februari 2016. Gelieve de ISI+-kaart
van het kind mee te brengen en eventueel een bewijs van studietoelage
a.u.b.

Wij wensen iedereen een deugddoende kerstvakantie, een huis vol
vriendschap met Kerstmis en een hart voor vrede in het nieuwe jaar.

