SPRINGPLANKNIEUWS
OKTOBER 2015

Beste ouders,
Het nieuwe schooljaar 2015-2016 is reeds goed gestart als jullie dit eerste ‘springplanknieuws’
lezen. Toch wil ik u allemaal nog hartelijk welkom heten met een speciale groet aan onze nieuwe
vriendjes van het eerste leerjaar en de peuterklas en aan alle andere nieuwelingen en hun ouders.
Ons schoolteam wil er ook dit schooljaar het beste van maken voor elk kind. We rekenen op een
goede samenwerking met de ouders zodat we er samen een tof schooljaar van kunnen maken. Via
het ‘springplanknieuws’ willen wij maandelijks contact houden maar vergeet ook niet om
regelmatig onze website te bezoeken die bijna dagelijks opgefrist wordt met foto’s en teksten.
(www.springplankeversel.be) De belangrijkste activiteiten van de maand oktober kan u lezen in
de agenda.
We bezorgden jullie ook een lijst van de zwembeurten (voor 4AB en 5AB) en een lijst van de
vakantiedagen om te bewaren op het prikbord thuis.
In het begin van het schooljaar kreeg iedere ‘oudste’ leerling ook een brief over de nieuwe
schoolbrochure met het schoolreglement. De schoolbrochure kan je lezen op onze schoolwebsite.
Vergeet niet het invulstrookje correct in te vullen en terug mee te geven naar school!
Ook dit schooljaar blijven we voor ‘een gezonde school’ kiezen door enkel water te drinken op
school, elke woensdag een stukje fruit te eten en neen te zeggen aan snoep, chocoladen koeken
en frisdranken. Verder krijgen alle kinderen wekelijks 2 lestijden bewegingsopvoeding of
zwemmen en proberen we samen met de oudervereniging de kinderen en de ouders warm te
maken om te voet of met de fiets naar school te komen.
Milieuzorg op school (MOS): Onze school is gekozen als pilootproject voor het project ‘delen en
verdelen’ (er zijn maar 10 scholen in Vlaanderen geselecteerd!). De werkgroep MOS plant het
ganse schooljaar activiteiten met een grote betrokkenheid van leerlingen en ouders! Weldra
meer info.
Vorig schooljaar werd er gewerkt rond ‘mobiliteit’ en daardoor verdienden we ons tweede
provinciale ‘MOS-logo’! Uiteraard blijven afval voorkomen en sorteren en mobiliteit ook dit
schooljaar onze zorg en gaan we voor ons derde MOS-logo!
We durven ook dit schooljaar rekenen op een positieve samenwerking met alle ouders en de
oudervereniging.
We willen er samen een fijn schooljaar van maken vol vriendschap. Veel leesplezier.
Patrick Balette,
directeur.
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1. Zwemlessen
4AB: 13/10 en 27/10, 17/11
5AB: 6/10 en 20/10, 10/11 en 24/11
3/11 = geen zwemmen (herfstvakantie)
2. Veilige schoolomgeving!
Wij willen aan de ouders en kinderen vragen om enkel het zebrapad als oversteekplaats
te gebruiken. Indien u uw kind na het aanvangsuur (8:30 of 13:20 uur) brengt, gelieve dan
steeds de blauwe poort te sluiten!
Er zijn te weinig parkeermogelijkheden vlakbij de school voor wie met de auto komt. De
parkeerplaatsen tegen de school zijn voorbehouden voor de leerkrachten omdat het
voortdurend in-en uitrijden gevaarlijk is voor de fietsers en de voetgangers. De ludieke
actie van Fluo en Fluette hieromtrent heeft zeker jullie aandacht gekregen! De
parkeermogelijkheden aan de broodautomaat zijn bedoeld als kiss- en ridezone en de
parking aan de frituur kan gebruikt worden als de frituur gesloten
is. In samenspraak met de wijkagent, de oudervereniging en dankzij
de goedkeuring van de eigenaar kan het perceel op de hoek
Bavostraat/Everselkiezel opnieuw gebruikt worden als
parkeerplaats. Let op: je kan enkel in- en uitrijden langs de
Bavostraat!
Met de fiets of te voet komen blijft natuurlijk de gemakkelijkste
en milieuvriendelijk-ste oplossing.
Bedankt voor uw medewerking!
3. Preventieve fietscontroles.
donderdag 10/9 voerden de gemeenschapswachten van de gemeente een preventieve
fietscontrole uit in onze school.
Door deze preventieve controle willen wij iedere fietser ertoe aanzetten om te rijden
met een goed uitgeruste fiets en op die manier hun veiligheid bevorderen.
4. Scholenveldloop-Sportbeurs
Vrijdag 25 september 2015 vond in het gemeentelijk
atletiekstadion De Veen in de Veenderweg in Heusden de
veldloop plaats. Bedankt aan alle supporters om de kinderen aan
te moedigen en proficiat aan de medaillewinnaars maar toch
blijft ons motto: deelnemen is belangrijker dan winnen!
De volgende sportactiviteit buiten de school is de loopwedstrijd
‘Dwars door Hasselt’ op zondag 11 oktober 2015.
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5. Provinciale thema-actie “veilig schoolverkeer”-1/9/15 tot 25/9/15
Digitaal ontvingen jullie reeds de open brief van de Limburgse gouverneur. De
lokale politie zal gedurende de thema-actie extra aandacht besteden aan
overtredingen begaan zowel door volwassenen, jongvolwassenen als kinderen.
In de schoolomgeving zal er gecontroleerd worden op het dragen van de
veiligheidsgordel, het foutief parkeren en op snelheid.
Ons schoolteam steunt deze actie omdat een schoolomgeving en de
schoolroutes voor kinderen ‘verkeersveilig’ moeten zijn voor schoolkinderen
omdat zij uitermate kwetsbaar zijn in het verkeer.

6.
Het CLB organiseert ook dit schooljaar weer spreekuren in onze scholen. Tijdens deze
spreekuren kunnen de ouders met hun vragen terecht bij de schoolverantwoordelijken,
mevr. Inge Baute (lagere school) = elke donderdag van 8:30 tot 10:00 uur en
mevr. Karen Gielen (kleuterschool) = ‘s dinsdags van 08:30 tot 10:10 uur.
Telefonisch contact is steeds mogelijk : 011/52 52 05.
7. De Pet op tegen Kanker vervangt Kom op appels!
U kan niet meer deelnemen aan deze actie van Kom op tegen kanker via de school. U
kan weldra ‘Petpaketten met textielstiften’ kopen in een aantal winkelketens. U krijgt
hierover binnenkort wel promotiemateriaal via uw kind aangeboden.

8. Woensdag: wekelijks fruit op school.
Zoals vorig schooljaar hebben we afgesproken om op woensdag onze
fruitdag te houden. Dit houdt in dat alle kinderen iedere woensdag van
thuis een stuk fruit of groente meebrengen om als tussendoortje op te
peuzelen. Voor de kleuters zorgt de school wel nog een stuk fruit. Met dit
project willen we onze kinderen aanzetten om meer fruit en groenten te
eten. Elke dag een stuk fruit/groente kan ook natuurlijk!
9. Klasvergaderingen
Jullie werden deze maand geïnformeerd over de klasafspraken voor het nieuwe
schooljaar.
om een emailadres door te geven waar de leerkrachten jullie kunnen
informeren!
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10. Briefwisseling september/Wetgeving.
U kreeg deze maand verschillende brieven mee via uw kind of via email. Vanaf dit
schooljaar verspreiden wij onze klas- en schooldocumenten zoveel mogelijk via
elektronische weg om iedereen goed te informeren en om ecologische redenen.
Mogen wij vragen dat u alle documenten leest en eventueel invult als dit gevraagd wordt.
•

Brief over de schoolbrochure met schoolreglement: strookje invullen en terug
meegeven naar de school via je oudste kind (ten laatste 1/10/15!)
Dit strookje is zeer belangrijk want het is een voorwaarde om ingeschreven te
kunnen worden/blijven in onze school!

•

Vragenlijst sport: voor alle kinderen van de lagere school (ten laatste 1/10/15!)

•

Brief voor toelating publicatie van foto’s op de schoolwebsite: voor alle nieuwe
kinderen (ten laatste 1/10/15!)

•

Brief schoolzwemmen + zwembeurten (4AB,5AB) 2015-2016

•

Vanaf 1 september 2008 is er een algemeen ROOKVERBOD op de terreinen van
de school en in alle gebouwen op de schoolterreinen! Overtreders zullen conform
de wet gesanctioneerd worden!

•

Aanvraag schooltoelage kan tot 1/6/2016 via www.studietoelagen.be of met
formulieren die u op het secretariaat kan krijgen.
We kregen ook het afgelopen jaar weer het signaal van de Vlaamse Gemeenschap
dat er nog duizenden gezinnen zijn die recht hebben op een toelage maar nog geen
aanvraag indienden. Dus, aanvragen maar!

•

Infobrief Veilig schoolverkeer van de provincie Limburg

•

Lijst van de vakantiedagen

•

Voor het kleuteronderwijs een uitnodiging om 50 euro te betalen als jaarbijdrage
voor het tienuurtje (ten laatste 23/10/2015!).

•

Stappenplan: ziek op school + toestemmingsformulier voor alle kinderen (ten
laatste 1/10/15!)

•

Afwezigheden op school via gezinsoudsten

11. Boekenhoekje: Andersen; sprookjes en verhalen.
Leg dit prachtige boek op een stevige tafel – het weegt 2 kilo – en neem een aantal uren
vrij om je flink onder te dompelen in de wonderlijke sprookjeswereld van de formidabele
Deense schrijver Hans Christian Andersen. Zijn twee eeuwen oude vertellingen heeft
Annelies van Hees in aangenaam Nederlands vertaald. De felle tekeningen van Jan Jutte
maken de bundel echt aantrekkelijk. Een boek voor jonge lezers belust op spanning en
ontroerende verhalen, en ook voor ouders op zoek naar eens iets anders dan een braaf
bedverhaaltje! (Uitgeverij Lemniscaat)(uit De Bond)
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ENKELE DATA OM TE ONTHOUDEN!
 zondag 28 februari 2016: ontbijt in St.-Baaf
oudervereniging Eversel samen met het Springplankteam
 zondag 17 april 2016: Eerste Communie (10:00uur)
 zondag 24 april 2016: Vormsel (9:00uur)
 zaterdag 4 juni 2016: schoolfeest
 woensdag 29 juni 2016: proclamatie
5-jarigen (18:00uur) en
6A (19:30 uur)
 donderdag 30 juni 2016: laatste halve schooldag voor de
zomervakantie

OP STAP MET KIND EN FIETS: VIJF TIPS
Hieronder vind je enkel tips van Mobiel 21. Deze organisatie voert onderzoek naar mobiliteit en
wil mensen hiermee op een bewuste manier laten omgaan.
1.
2.

3.

4.
5.

Controleer voor je de straat opgaat eerst of je kind voldoende fietsvaardig is. Kan het
zijn evenwicht houden, vlot vertrekken, stoppen en vertragen?
Begin met een korte en eenvoudige weg. Zo wordt je kind gewoon aan de drukte van het
verkeer. Nadien kan je de route uitbreiden of kan je de route eens op een ander tijdstip
afleggen.
Fiets naast of achter je kind. Wanneer je achter je kind rijdt, heb je een beter zicht op
de gevaren en kan je duidelijke instructies geven. Bovendien zie je ook hoe je kind het
ervan afbrengt. Als je naast je kind fietst, doe dit dan links. Zo vorm je een barrière
tussen je kind en het verkeer.
Als je je kind op de mogelijke gevaren van het verkeer wijst als voetganger zal het er ook
bewuster mee omgaan wanneer het leert fietsen.
Hoe meer je oefent, hoe beter het fietsen zal gaan. Ga daarom zo vaak mogelijk met de
fiets op pad.
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- di 29/9

Zitdag CLB-medewerkster (KO) (8:30-10:10 uur)
Voorstelling Olmense Zoo voor 2AB en 3AB

- do 1/10

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

- zo 4/10

Werelddierendag

- ma 5/10

LOKALE VERLOFDAG - GEEN SCHOOL VOOR DE KINDEREN!
Dag van de leraar!

- di 6/10

Zitdag CLB-medewerkster (KO) (8:30-10:10 uur)
Regenboogpad Domherenhuis Zolder-centrum 1B
Raad van Bestuur en Schoolbestuur

- do 8/10

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

- di 13/10

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

- do 15/10

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

- vr 16/10

Regenboogpad Domherenhuis Zolder-centrum 1A

- di 20/10

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

- do 22/10

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

- vr 23/10

Dag van de jeugdbeweging!

- ma 26/10

Bieb-bieb-hoera 3A

- di 27/10

Zitdag CLB-medewerkster (KO) (8:30-10:10 uur)
Bieb-bieb-hoera 3B

- do 29/10

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

- vr 30/10

Start herfstvakantie

- zo 8/11

Einde van de herfstvakantie

- ma 9/11

Instap peuters
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