SPRINGPLANKNIEUWS
Beste ouders,
Met het derde springplanknieuws van dit schooljaar beginnen we al aan de
laatste maand van het jaar 2016. 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 27 november begint de Advent, de aanloop
naar Kerstmis, en we kijken uit naar de komst van
de Sint en zijn Pieten op 2 december. De eerste
week van december (5-9/12) organiseren we in de
lagere school ook de individuele oudercontacten met
een nabespreking van de rapporten van 2/12.
De overige decemberweken wordt er tijd besteed aan de nieuwjaarsbrieven en
aan zingeving rond de advent en Kerstmis.
Van 12 tot 16 december organiseert de oudervereniging van de school de verkoop
van gebak en warme chocomelk tijdens de speeltijden om geld in te zamelen voor
‘’t Trapke’ tijdens de warme week. Vrijdag 16 december wordt er dan om
15:00 uur een afsluitende receptie voorzien op de speelplaats met de
bekendmaking van het ingezamelde bedrag (van de kerstkaarten en de verkoop
van gebak) en de onthulling van een nieuw schoollogo. Een fijn initiatief en warm
aanbevolen!
Op verzoek van velen is de ijstaartenverkoop ook
opnieuw gestart. Opgelet! Bestellingen moeten uiterlijk
15 december binnengebracht zijn. De ijstaarten kunnen
enkel afgehaald worden op vrijdag 23 december tussen
15:00 en 16:00 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: 6/12 en 20/12
5AB: 13/12 en 10/1/2017

2. Haal het speelbord maar boven!
De Gouden Wortel (Haba) voor 2 tot 4 spelers vanaf
4 jaar.
‘Wat een schattige worteltjes’ vindt Jolien (5). Ze heeft
het goed gezien: de duurzame materialen en vrolijke
vormgeving zijn de grote troeven van dit spel, helemaal
in de lijn van de Haba-reputatie. Het eenvoudige
racespel maakt de hele tafel (of vloer) tot speelveld. Twee stevige kartonnen
eilanden krijgen er een plekje, het ene als startplaats voor hongerige haasjes,
het andere als wortelveld. Gekleurde planken liggen klaar om die afstand te
overbruggen. Een worp met de dobbelsteen bepaalt welke plank kan gebruikt
worden. Daarna plaatst de speler een houten steunpunt om een brug te
vormen. Door de afstanden goed in te schatten en met wat dobbelgeluk
geraakt jouw haasje als eerste bij de gouden wortel.
Ondernemende spelertjes komen snel tot de bevinding dat ze tijdens de
overtocht elkaar de pas kunnen afsnijden om er een tactische strijd van te
maken.
3. Adventsactie 2016-Welzijnszorg
Welzijnszorg : een toekomst zonder armoede!
Met het thema “Samen tegen Armoede” wil
Welzijnszorg de uitdaging aangaan om de taboes te
doorbreken en de complexiteit van armoede
zichtbaar te maken. Armoede is geen keuze, maar
een ingewikkeld samenspel van oorzaken en gevolgen.
Het kan ook jezelf, collega, buurvrouw of de
winkelier om de hoek overkomen. Samen met
honderden ervaringsdeskundigen, vrijwilligers, vaste
medewerkers, beleidsmakers en academici bouwt Welzijnszorg een breed
solidair draagvlak in België op. Met de opbrengst van de campagnes worden
ruim 100 projecten en organisaties gesteund die armoede lokaal en structureel
wegwerken.
Daarom hopen we dat je meedoet op: http://www.samentegenarmoede.be
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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. Schooltoelage vanaf de kleuterklas!
Uiterlijk 1 juni 2017 moet de afdeling Studietoelagen de aanvraag voor de
toelage in haar bezit hebben, zelfs indien 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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7. 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)
8. Warme dranken!
De kinderen mogen warme dranken meebrengen voor ’s middags!
Let wel: zorg dat de thermos goed afsluit!
9. 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.
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De peuters en kleuters van juf Hanne (vissenklas), juf Inja (mollenklas), juf
Susy (kikkerklas) en juf Dorien/juf Elke (egeltjesklas) kunnen afgehaald
worden aan de achterzijde van de kleuterschool; de andere kleuters (van de
vosjes- en de uiltjesklas) 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 begeleidsters 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 15:30 uur (’s woensdags tot 12:20uur!). Als de
kinderen dan nog niet afgehaald zijn worden ze meegenomen door de
begeleidsters van de buitenschoolse 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!
10.

Veilige schoolomgeving!
Wij willen aan de ouders en kinderen vragen om
enkel het zebrapad aan de schoolpoort 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!
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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 parkeermogelijkheden aan de
broodautomaat zijn bedoeld als kiss- en ride-zone en de parking aan de
frituur kan gebruikt worden als de frituur gesloten is. Gelieve ervoor te
zorgen dat er steeds een mogelijkheid is om deze parking te verlaten, dus
parkeer uw auto niet dwars langs de Everselkiezel want dan is uitrijden
onmogelijk, wees een heer in het (parkeer)verkeer!
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
milieuvriendelijkste oplossing.
Bedankt voor uw medewerking!
NOTEER ALVAST DE DATUM VAN DE VOLGENDE ACTIVITEITEN:
MAANDAG 30 JANUARI 2017: LOKALE VERLOFDAG – GEEN SCHOOL
ZONDAG 12 FEBRUARI 2017: VALENTIJNSONTBIJT IN SINT-BAAF
25 FEBRUARI - 5 MAART 2017: KROKUSVAKANTIE
1 APRIL – 17 APRIL 2017: PAASVAKANTIE
VRIJDAG 28 APRIL 2017: LOKALE VERLOFDAG – GEEN SCHOOL
MAANDAG 1 MEI 2017: FEEST VAN DE ARBEID – GEEN SCHOOL
ZONDAG 7 MEI 2017: EERSTE COMMUNIE (10:00 uur)
ZONDAG 14 MEI 2017: VORMSEL (09:00uur)
25 + 26 MEI 2017: HEMELVAARTSWEEKEND – GEEN SCHOOL
4 + 5 JUNI 2017: PINKSTERWEEKEND – GEEN SCHOOL
ZATERDAG 10 JUNI 2017: SCHOOLFEEST
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Onze leerlingen aan het woord:

Wisten jullie dat:
- het 6de leerjaar 4 dagen naar Durbuy zijn geweest
- het daar kei-tof was
- we lekker eten kregen
- we moesten klimmen en klauteren op rotsen, over ravijnen, in grotten….
- de death-ride superleuk was
- we een mega-coole fuif hebben gehouden
met veel optredens, moppen tappen, kwis, tombola en….
- we lang in de trein hebben gezeten en veeeeeeel gesnoept hebben
- we het stadje Durbuy aan de Ourthe nu heel goed kennen
- we ons bezoek aan het kasteel van Hare Krishna nog lang zullen herinneren
- we onze grenzen dikwijls hebben verlegd
- we een toffe groep waren !!!!!

Bosklassen Durbuy van 25 – 28 oktober
Blog: dezesdeklassers in Durbuy

http://springplankdurbuy.blogspot.be/
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- wo

30/11

CONFERENTIE – GEEN SCHOOL VOOR DE KINDEREN!

- do

01/12:

Techniekbeurs Houthalen (1AB)
Voorstelling CC Muze (5AB)

- vr

02/12:

SINT op school
RAPPORT voor de leerlingen van de lagere school

- 05/12 t.e.m. 09/12:

Oudercontacten in de lagere school

- ma

05/12:

Voorstelling in de bieb (4AB)
Sinterklaasactiviteit 5-jarigen en het 1ste leerjaar

- di

06/12:

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

- do

08/12:

Zitdag CLB-medewerkster LO (8:30-10:00 uur)
Inentingen 1AB + 5AB

- ma

12/12:

Start sponsoractie Music for Life - de warme week

- di

13/12:

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

- do

15/12:

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

- vr

16/12:

15:00 uur = afsluiter van de warme week!

- ma

19/11:

Voorstelling in CC Muze (3AB + 4AB)

- di

20/12:

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

- do

22/12:

Zitdag CLB-medewerkster LO (8:30-10:00 uur)
Oudervereniging (20:30uur)

- vr

23/12:

Laatste schooldag – ’s avonds (15:15uur) begin Kerstvakantie
Ijstaarten afhalen (15:00 – 16:00 uur)

- za

24/12:

Start Kerstvakantie

- zo

25/12:

Kerstmis

- zo

8/1/2017:

Einde Kerstvakantie

- ma

9/1/17:

Instap kleuters – start tweede trimester
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