SPRINGPLANKNIEUWS

- wo 01/03 Start jeugdboekenmaand “M,V, X’ tot 31/3/17
- zo 05/03 Einde Krokusvakantie
- ma 06/03 Instap peuters
Techniekbeurs Don Bosco Helchteren (6AB)
- di 07/03 Zitdag CLB-medewerkster KO(8.30-10.10 uur)
- do 09/03 Zitdag CLB-medewerkster LO(8.30-10.00 uur)
- ma 13/03 Jeugdboekenmaand in de bieb voor 2AB
- di 14/03 Zitdag CLB-medewerkster KO(8.30-10.10 uur)
- do 16/03 Zitdag CLB-medewerkster LO(8.30-10.00 uur)
Studiereis Zuivelcentrum+ boerderij 4AB
- vr 17/03 KOFFIESTOP (14.45 uur)
-ma 20/03 START INSCHRIJFPERIODE 2
- di 21/03 Zitdag CLB-medewerkster KO(8.30-10.10 uur)
Natuurbeheer 6A samen met natuurpunt
- do 23/03 Zitdag CLB-medewerkster LO(8.30-10.00 uur)
Beheerwerken natuurpunt (6AB)
Oudervereniging (20.30 uur)
- vr 24/03 RAPPORT LO
- di 28/03 Zitdag CLB-medewerkster KO(8.30-10.10 uur)
Villa Basta (6AB)
GROOTOUDERWANDELING
- wo 29/03 Buitenspeeldag
Netbaltornooi 6AB
- do 30/03 Zitdag CLB-medewerkster LO(8.30-10.00 uur)
Netbaltornooi 5AB
- vr 31/03 Start Paasvakantie
- zo 16/04 Pasen
- ma 17/04 Paasmaandag
Einde van de Paasvakantie
- di 18/04 Start derde trimester
Instapdatum peuters

1. Zwemlessen
4AB: 7/03, 21/03
5AB: 14/03, 28/03
2. Bedankt
Het Valentijns-ontbijt van de school in Sint-Baaf op 12 februari 2017
werd een groot succes. We willen iedereen hartelijk bedanken voor de
steun en een speciale dank aan alle ouders van de oudervereniging en de
leerkrachten voor hun inzet! Met de opbrengst van het ontbijt zullen de
speelplaatsen opgefrist worden.
Verder staan ook nog het schoolfeest op de speelplaats van de school op
zaterdag 10 juni 2017 op het programma. Hartelijk welkom!
3. Veertigdagentijd
Broederlijk Delen Campagne 2017: ‘MANI NI TABA’ -Ideeën
mee!
In 2017 trekken we voor de jaarlijkse campagne naar Burkina
Faso om aandacht te vragen voor de situatie van de boeren.
De campagne laat ons kennis maken met Amssetiou, 31 jaar, een energieke
mama en een lokale beroemdheid omdat ze een hoofdrol speelt in de strijd
voor voldoende inkomsten.
Van hevige stortbuien naar verschroeiende droogte …
Een tekort aan voedsel is een jaarlijks terugkomend probleem in Burkina
Faso, vooral in het noorden. Hevige stortbuien zetten hele dorpen onder
water en spoelen de vruchtbare grond weg, terwijl daarna de droogte
aanhoudt en de planten doet verwelken. Ook in Bourzanga, een
boerendorpje tussen rotsachtige heuvels, raken binnenkort de
voedselvoorraden uitgeput.
Amssetou werkt hier voor ADIF, een lokale vrouwenorganisatie die kan
rekenen op de steun van Broederlijk Delen.
Meer info op www.broederlijkdelen.be
In de klassen van de lagere school wordt er na de krokusvakantie 4 weken
lang in de klas rond dit project gewerkt met een film, verhaaltjes en een
themalied.
Op vrijdag 17 maart 2017 organiseren de kinderen van het vijfde leerjaar
een koffiestop vanaf 14.45 uur!

4. Leerlingenaantal
Op 1 februari 2017 telden we 137 kinderen in de
kleuterschool en 216 leerlingen in de lagere
school. De Springplank telt nu dus 353 kinderen.
Op 29 mei 2017 (de laatste instapdatum voor
nieuwe peuters) zullen we 365 kinderen hebben.
Bedankt aan alle ouders voor het vertrouwen in
onze school!
5. Boekenhoekje-Lenteleeskriebels
Een heerlijk gek alfabetboek vol bizarre figuren en
vreemde vondsten is Carnavalfabet van Ghislaine Roman
met illustraties van Tom Schamp.
Mensen, dieren en allerlei voorwerpen vormen een dolle
stoet van letterbeelden die een letter uit het alfabet
voorstellen. Er is ontzettend veel te zien op de
gestileerde platen met grillige composities. Het gaat
hier niet om het zoeken van woorden beginnend met een
bepaalde letter, maar wel om beeldgrapjes en het visuele
spel van vormen. Een boek dat inspirerend kan zijn voor
taal- en beeldlessen in de lagere school.
(De Eenhoorn, 13,50euro)(Uit De Bond)
6. Verliefd zijn
Ik voel vlinders in mijn buik, daarom kijk ik in een
diepe kruik.
Ik zie overal mooie vlindertjes, misschien komen er
straks wel kindertjes.
Nu moeten de vogeltjes mooie liedjes fluiten want ik
begin al mijn lippen te tuiten.
We lopen samen op het strand en geven elkaar een
echte liefdeshand.
Nu omhelzen we elkaar want we worden een echtpaar.
Maar nu is het tijd om onder te wol te kruipen en
zachtjes onze ogen te sluiten.

7. Vergeet uw schooltoelage niet!
Wilt u een school- of studietoelage aanvragen voor uw zoon of dochter dan
heeft u daarvoor nog de tijd tot 1 juni 2017. Maar hoe vlugger u de
aanvraag doet, hoe sneller de toelage uitbetaald kan worden. De toelage
varieert tussen 93,21 euro voor kleuters en 104,86 euro en 157,29 euro
voor kinderen van een basisschool.
Als u een toelage ontvangt, profiteert de school ook mee want voor elk
kind met een toelage ontvangt de school extra middelen!
Daarom nogmaals een oproep om een aanvraag in te dienen ook al heeft u
een vermoeden dat u geen recht heeft op een toelage. U weet het pas
zeker als u een antwoord heeft gekregen op uw
aanvraag.
Digitale aanvragen via: www.studietoelagen.be.
U kan ook aanvraagformulieren verkrijgen op het
secretariaat van de school!

8.

Ik stel vast dat er nog steeds verschillende kinderen ’s morgens te laat op
school zijn. Het is niet leuk voor de kinderen als ze te laat in de klas
komen en de juf/meester en de andere kinderen worden gestoord. Ook
een oproep om de kleutertjes op tijd te brengen zodat de juffen met alle
kleuters samen in de klas de dag kunnen beginnen. Alvast bedankt voor
jullie medewerking.

9. PARKEREN ROND DE SCHOOL
Op vraag van de oudervereniging, de
buurtbewoners, de wijkagenten en de school
wil ik de afspraken nog eens herhalen.
De verharde parkeerplaatsen tegen de school zijn voorbehouden voor de
leerkrachten omdat het in- en uitrijden van voertuigen zeer gevaarlijk is
voor de fietsers en voetgangers die uit de richting van Eversel-centrum
komen.
De verharde parkeerplaatsen aan de broodautomaat dienen als ‘kiss- en
ride-zone’ waar kinderen afgezet kunnen worden. Het is de niet bedoeling
dat hier auto’s langdurig parkeren. Deze parking kan door de dag gebruikt
worden door bezoekers en leveranciers.
Er zijn ook parkeermogelijkheden aan de frituur. Gelieve hier op een
verstandige wijze te parkeren zodat er geen auto’s ‘vastgezet’ worden.
LET OP: gelieve de parking voor de poort links naast de frituur vrij te
houden voor de bewoners van nummer 56!
De ‘groene’ parking in de Bavostraat die wij van onze buren mogen
gebruiken is inmiddels welbekend. Hier mag zowel kort als lang geparkeerd
worden. Gebruik ook hier uw gezond verstand om op een gepaste wijze te
parkeren zodat er zoveel mogelijk auto’s kunnen staan.
Het is absoluut verboden om voor de school op de rijweg, voor of achter
het zebrapad, met draaiende motor stil te staan en uw kinderen te laten
in- of uitstappen. U dient uw voertuig steeds te parkeren om de kinderen
te laten in- of uitstappen! De wijkagenten zullen hier streng op toezien.
Het is streng verboden om te parkeren voor of op het eigendom van de
huizen rond de school ook al nodigt de vrije ruimte uit om te parkeren. Let
op: in die vrije ruimtes zitten soms deksels van regenwaterputten en
dergelijke en het is niet de bedoeling dat hier geparkeerd wordt.
De voetgangers die de school verlaten steken over op het zebrapad en
volgen dan de afgebakende voetgangersroute tot aan de parkings. De
voetgangers die richting Eversel-centrum wandelen, gaan voor de
geparkeerde auto’s door naar hun geparkeerde auto’s of eventueel naar de
opvang.

Onze leerlingen aan het woord:

De Springwijzer
Hallo iedereen,
We zijn weer in de Springplank op bezoek gekomen
om een nieuwe afspraak in de kijker te zetten.
Deze keer ging het over RESPECT hebben.
Ah ja, want Tim wist niet goed wat dit woord betekende.
Tine had het gelukkig goed uitgelegd.
Nu gaat elke klas proberen respect te tonen voor materiaal,
voor andere kinderen, voor de speelplaats en ook voor de leerkrachten.
Als het goed lukt mogen ze het juiste bolletje kleuren op hun verzamelblad.
We zijn benieuwd of de kinderen van de Springplank dan ook weten wat het woordje RESPECT betekent!!!

Tot de volgende keer!

Nu ken ik het
woordje ‘respect’

Respect voor alles en
iedereen!!

De proefjes over lucht en luchtdruk in 6A.

De leerlingen in 6A hebben proefjes gedaan in de eetzaal op vrijdag namiddag. Bijvoorbeeld
een glas water, vullen een stukje karton op het glas leggen, dan het glas omdraaien. De
bedoeling was dat het water in het glas bleef en het karton bleef aan het glas hangen zonder
eraf te vallen. Bij de meeste kinderen lukte dit al aardig. Ook was er een proefje met flessen
en ballonnen.
Benodigdheden.
-Een plastieken fles, een plastieken fles met een gat aan de onderkant, een emmer met heet
water, een emmer met koud water, een ballon, een spuit,….

Steeds minder ruzie op school
De Springplank in Eversel is een fijne school . Er wordt steeds minder ruzie gemaakt.
Sterrenkinderen
Vorig jaar waren er sterrenkinderen op school. Zij hielpen de kinderen om samen de ruzie op
te lossen.
Dit jaar zijn er geen sterrenkinderen meer en bijna niemand weet waarom.
Men denkt dat het is omdat er bijna geen ruzie meer is .
Speciale leerkrachten
Juf kim is een juf waar je met je problemen bij terecht kan.
Dan heb je ook juf Thea, zij helpt ook bij ruzies.
Bosklassen
In het zesde leerjaar is het minste ruzie.
Ze zijn op bosklassen geweest en daardoor is hun band sterker geworden. Je leert elkaar daar
beter kennen door de tijd die je samen doorbrengt.
De projecten
In de Springplank doen ze mee met Music For Life en de pet op tegen kanker. Ze hebben
ook een jongen op school die kanker had. Hij was dit jaar het logo van pet op tegen kanker.
Rood, oranje en groene kaarten
De juffen hebben op de speelplaats rood,oranje en groene kaarten. Een rode kaart betekent
dat je straf krijgt, een oranje kaart betekent dat je een waarschuwing krijgt en een groene kaart
betekent dat je flink aan het spelen bent.
Dit verslag over conflicten werd gemaakt door Rania Jadal 6A

6de leerjaar op stap
Wist je het 6de lj. naar de bib is geweest om de tentoonstelling van
Anne Frank te bekijken.
Wat hebben ze er gedaan?

De leerlingen hebben er eerst naar een PowerPoint gekeken en
geluisterd. Het was heel interessant.
Ze konden beginnen aan de tentoonstelling die opgesteld was door de
bib.
Alle leerlingen kregen een bundel ze werden verdeeld in groepjes van 3 en 4.Ze moesten de
tentoonstelling rondgaan om de vragen op te lossen.
In de klas zijn ze ook over dit thema bezig geweest. En hebben er een webpadje over
gemaakt. Ook werd er grondig over gepraat. Ze vonden het een erg aangrijpend thema.
Als laatste mochten ze ‘mooie zinnen ‘ schrijven zoals:
Een wereld zonder oorlog een plek vol vrede. Een land
waar iedereen elkaar liefheeft .Dat is een wereld in
verandering. Nooit wil ik het verleden meer. Nooit meer
iemand met zo’n wrede plannen aan de macht. Behandel
niemand anders vanwege zijn of haar geloof. (Mara 6A)
Die zinnen werden opgehangen op een speciaal plekje in de tentoonstelling.

