Beste ouders,
Met het derde springplanknieuws van dit schooljaar beginnen we al aan de
laatste maand van het jaar 2015. December is een uitgesproken feestmaand
maar in de school ook een maand met heel wat plezante activiteiten na de drukke
novembermaand. Hierover lees je alles in de activiteitenkalender.
Zondag 29 november begint de Advent, de aanloop naar Kerstmis, en we kijken
uit naar de komst van de Sint en zijn Pieten op 4 december. Volgende week
organiseren we in de lagere school ook de individuele oudercontacten met een
nabespreking van de rapporten van 27/11.
De overige decemberweken wordt er tijd besteed aan de nieuwjaarsbrieven en
aan zingeving rond de advent en Kerstmis.
In december organiseert de oudervereniging van de school acties om geld in te
zamelen voor ‘Mobile school’. Zaterdag 12 december is er een winterwandeling
met start en aankomst op de speelplaats. Een fijn initiatief en warm aanbevolen!
Op verzoek van velen is de ijstaartenverkoop ook opnieuw gestart. Opgelet! De
ijstaarten kunnen enkel afgehaald worden op vrijdag 18 december tussen 15 en
16 uur!
Mag ik tot slot iedereen die met de school begaan is in naam van het ganse
schoolteam nu al fijne kerstdagen en een hoopvolle jaarwisseling wensen.
Veel leesplezier.
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1. Zwemlessen
4AB: 1/12 en 15/12
5AB: 8/12 en 5/1/2016

2. Genieten van mooie prentenboeken:
In een slootje ben ik een bootje bevat twintig speelse
versjes van Bette Westera. Door het rijm en de
klankherhalingen laten ze zich vlot voorlezen. De lezer
of luisteraar moet raden wie aan het woord is. Dat is
niet altijd gemakkelijk, want zowel de tekst als de
illustraties zetten je soms op het verkeerde been.
Gelukkig komt na elke bladzijde met twee versjes een bladzijde met de
oplossingen. Klaas Verplancke maakte creatieve illustraties met originele
combinaties en een flinke portie humor. Een aangenaam lees-, kijk- en
raadselboek dat zich door zijn associaties vooral richt tot kinderen uit de
lagere school. (Lannoo, 14,99 euro)
3. Adventsactie 2015-Welzijnszorg
Welzijnszorg : een toekomst zonder armoede!
Niemand kiest voor een toekomst in armoede, niet voor
zichzelf noch voor zijn kinderen of kleinkinderen. En toch …
1 op 7 mensen in ons land leeft in armoede. Durven zij
dromen van een betere toekomst? Vooral op het vlak van wonen, vervoer en
gezondheid stelt Welzijnszorg vast dat nog heel wat duurzame maatregelen
ontbreken waardoor mensen in armoede het extra moeilijk hebben. Daarom
voert Welzijnszorg campagne in 2015, daarom hopen ze dat ook jij meedoet.
www.welzijnszorg.be
Als concreet actiepunt houden wij in onze scholen opnieuw een
voedselinzamelactie t.v.v. de St.-Vincentiusvereniging. De vijfdeklassers
zullen na het Sinterklaasfeest in elke klas een warme oproep doen voor
deze actie. Alvast bedankt in naam van de St.-Vincentiusvereniging en de
meer dan 200 kansarme gezinnen in Heusden-Zolder.
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4. Schoolwebsite
U kent inmiddels zeker onze schoolwebsite:
http://www.springplankeversel.be/ waar u terecht kan voor actuele foto’s
van activiteiten van de kinderen per klas of voor online-oefeningen voor
alle doelgroepen. U kan er ook de verslagen van de ouderverenigingen en
de leerlingenraad bekijken.
Neem op tijd een kijkje en laat je verrassen door leuke foto’s.
5. Voorleesweek-november
Langs deze weg willen we alle ‘voorlezers’ bedanken voor hun
vrijwillige bijdrage aan de geslaagde voorleesweek in onze
school. De kinderen en de leerkrachten waren zeer enthousiast
over de voorleesmomenten en ik hoop de ‘voorlezers’ ook. Een
initiatief dat kan herhaald worden. Kijk ook eens op onze
website voor enkele sfeerfoto’s.
6. Schoenmaatjes gezocht!
Onze kleuterschool geeft gehoor aan de oproep van Edukans vzw om
een schoendoos te vullen voor een vriendje ver weg in Afrika. Alle
ouders van kleuters uit onze school kregen per mail meer info. U kan
de gevraagde spulletjes binnenbrengen ten laatste woensdag
16 december 2015. Alvast heel veel dank.
7. Schooltoelage vanaf de kleuterklas!
Uiterlijk 1 juni 2016 moet de afdeling Studietoelagen de aanvraag voor
de toelage in haar bezit hebben, zelfs als nog niet alle gegevens op de
formulieren ingevuld zijn.
Deze formulieren zijn beschikbaar in de school. U kan ook een digitale
aanvraag indienen. Meer info: www.studietoelagen.be
Mag ik nog eens aandringen om een aanvraag te doen want hoe
meer kinderen een toelage krijgen, hoe meer werkingsmiddelen de
school ontvangt.
LET OP: de berekening van de toelage gebeurt op basis van het
inkomen van twee jaar terug. Het is dus mogelijk dat uw
gezinsinkomen veranderd is. Dus laat de Dienst Studietoelagen de
berekening maken zo ben je zeker of je in aanmerking komt of niet!
Een aanvraag indienen schaadt niet maar baat misschien wel.
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8. Veiligheid-zorg dat je gezien wordt!
Wist je dat wanneer je reflecterende kledij
draagt, de automobilisten je in het donker al van
op een afstand van 150m kunnen zien? Dat is de
lengte van anderhalf voetbalveld.
Fietshelmen zijn niet verplicht. Weet wel dat je
de kans op een hersenletsel met 85% doet dalen
als je een fietshelm draagt bij een val.
Fietsverlichting behoort niet meer tot de wettelijk verplichte uitrusting
van een fiets. Maar fietsers moeten wél ’s nachts en wanneer de
zichtbaarheid <200m bedraagt, een vast licht of knipperlicht gebruiken.
Een wit of geel licht vooraan en een rood licht achteraan, zichtbaar van op
100m.
Leer kinderen om altijd aan de kant van de stoep uit de auto te stappen en
over te steken op het zebrapad.
(Uit de nieuwsbrief van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde)
9. Warme dranken!
De kinderen mogen warme dranken meebrengen voor ’s middags!
Let wel: zorg dat de thermos goed afsluit!
10.

Afspraken voor het brengen en het afhalen van de kinderen!
We merken dat de afspraken voor het brengen en het afhalen van
de kinderen niet goed nageleefd worden: kinderen van de lagere
school worden uit de rij gehaald, kinderen van de lagere school
worden ’s morgens naar de klas gebracht, kinderen komen dikwijls
net te laat op school, de blauwe poort wordt niet gesloten, …
De peuters en kleuters worden ’s morgens naar de polyvalente zaal of
naar de speelplaats gebracht. Na een kort afscheidsmoment aan de kleine
blauwe poort verlaten de (groot)ouders de speelplaats via de grote blauwe
poort.
’s Middags en ’s avonds wachten de (groot)ouders aan de grote blauwe
poort totdat er gebeld wordt. De peuters en kleuters van juf Hanne, juf
Inja, juf Susy en juf Agnes/juf Dorien kunnen afgehaald worden aan de
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achterzijde van de kleuterschool; de andere kleuters wachten in de
polyvalente zaal. De juffen roepen de namen van de kleuters die naar
buiten mogen en dan verlaten zij de school.
Als er ook nog een leerling van de lagere school mee moet, dan wachten de
(groot)ouders samen met hun kleuter buiten de grote blauwe poort!
De kinderen die naar de opvang moeten verzamelen onder het grote afdak
onder begeleiding van de leidsters van de kinderopvang.
De kinderen van de lagere school worden ’s morgens afgezet aan de
schoolpoort of voor de lijn van de speelplaats van de lagere school.
Niet vergeten de grote blauwe poort dicht te doen a.u.b.!
‘s Middags en ’s avonds verzamelen de fietsers aan de fietsrekken en de
voetgangers onder de kleine overkapping.
Twee leerkrachten houden het verkeer van de Everselkiezel tegen, dan
vertrekken eerst de fietsers (geef hen de nodige ruimte, blijf achter de
rode lijnen a.u.b.!) en daarna wandelen de kinderen van de lagere school
door de open poort naar hun (groot)ouders.
De kinderen die niet onmiddellijk worden opgehaald blijven onder toezicht
van de leerkrachten tot 15:30uur (’s woensdags tot 12:20uur!). Als de
kinderen dan nog niet afgehaald zijn worden ze meegenomen door de
begeleidsters van de kinderopvang en kunnen de ouders hun kinderen daar
afhalen.
Deze afspraken werden opgesteld om het brengen en halen van de
kinderen in goede banen te leiden, dat het overzichtelijk is voor de
leerkrachten maar ook om de veiligheid van de kinderen te garanderen!
Mag ik daarom bij iedereen aandringen om de afspraken correct na te
leven!
Alvast bedankt voor uw begrip en uw medewerking!
Onze leerlingen aan het woord:

Doedag 6de leerjaar
’s Morgens toen de bel ging, hadden we nog twee toetsen en daarna een spellingsles.
Eindelijk was het zover. We vertrokken. Enkele mama’s of papa’s kwamen ons halen aan de
school om 10 na 11. Ze brachten ons naar het station in Heusden.
Juf Marijke en juf Elien waren al gekke foto’s aan het trekken van ons. Het plezier begon al in
de ochtend.
Toen kwam de trein ons eindelijk halen om half 12.
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We vertrokken!
We kwamen aan in het station van Hasselt.
Het was nog een eindje wandelen voor dat we er waren.
Toen we aankwamen, werden we direct geholpen.
Er waren drie groepen. De groene, de zwarte en de gele.
Wij zaten in de groene groep. We kregen een groen petje. Elke groep had namelijk een petje
in de kleur van de groep.
Wij hebben eerst gekookt en daarna hebben we smoskes en cocktails gemaakt. Iedereen had
zijn eigen taak.
Daarna gingen we dakleggen.
Daar hadden we een vogelhuisje geknutseld. Dat was mooi. Daarna moesten we op het dak
tegels leggen. Dat was echt tof!
Toen was het tijd om de boel wat op te frissen. We leerden hoe we alles moesten
schoonmaken. We hebben daarna ook nog een poetsspelletje mogen spelen.
Het was tijd om weer naar het treinstation te gaan.
We namen afscheid van onze begeleiders.
We moesten ons haasten naar de trein want die hadden we bijna gemist.
In de trein mochten we ons smoske eten. Mmh…. om heerlijk van te smullen.
We kwamen terug aan in het trein station van Heusden.
De ouders stonden ons daar op te wachten. Het was een dag om nooit te vergeten!!!
Anouk (6A)

Doedag
Donderdag 29 oktober zijn we naar de doedag van de VDAB in Hasselt geweest.
Om 11:35 hebben we de trein gepakt. De rit duurde in het totaal 20 minuten. Toen we in
Hasselt aankwamen, zijn we eerst naar een speeltuin onze boterhammen gaan opeten. Daar
hebben we nog eventjes mogen spelen en toen vertrokken we naar het gebouw van de doedag. Het duurde ongeveer een kwartiertje. Toen we aankwamen, werden we verdeeld onder
3 groepen: een zwarte, een gele, en een groene groep. Ik zat in de gele groep, de groep die
eerst naar de dakwerkers moest gaan. Daar hebben we dakpanelen mogen leggen en een
vogelhuisje in elkaar mogen timmeren. Toen moesten we gaan kuisen. We kregen uitleg
over poetsproducten en we mochten zelfs met een poetsmachine rijden. Als laatste gingen
we de keuken in, als keukenmedewerker. We mochten zelf
een smoske maken! Ik moest de mayonaise maken, met
eigeel , een beetje mosterd, en olie. We moesten op tijd de
trein halen dus vertrokken we terug naar het station van
Hasselt. Ons smoske mochten we opeten in de trein. Toen
we aankwamen in het station van Heusden stonden de
mama’s en papa’s ons al op te wachten. Het was een dag om
nooit meer te vergeten.
Tibo (6A)
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- zo

29/11:

Start Advent

- 30/11 t.e.m. 3/12:Oudercontacten in de lagere school
- di

1/12:

Zitdag CLB-medewerkster KO(8:30-10:10uur)

- do

3/12:

Zitdag CLB-medewerkster LO(8:30-10:00 uur)

- vr

4/12:

Sinterklaas op bezoek in de school!

- ma 7/12:

Start sponsor-actie Music for Life

- di

8/12:

Zitdag CLB-medewerkster KO(8:30-10:10uur)/
Voorstelling Mobile School

- do

10/12:

Zitdag CLB-medewerkster LO(8:30-10:00 uur)

- za

12/12:

WINTERWANDELING!!!

- di

15/12:

Zitdag CLB-medewerkster KO(8:30-10:10uur)

- do

17/12:

Zitdag CLB-medewerkster LO(8:30-10:00 uur)

- vr

18/12:

Laatste schooldag – 15:15uur begint de kerstvakantie/
Ijstaarten afhalen (15-16 uur)/
Slotmoment eerste trimester met uitreiking MOS-logo 2 +
Mobile School + ophalen schoendozen kleuters

- za

19/12:

start kerstvakantie

- vr

25/12:

Kerstmis

- zo

3/1/2016:

einde kerstvakantie

- ma 4/1/16:

Start tweede trimester/ Instap kleuters
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