NOVEMBER 2016.
Beste ouders,
Met dit tweede springplanknieuws sluiten we de twee eerste maanden van dit
schooljaar af, zitten we volop in de herfst en kijken we al vooruit naar de twee
laatste maanden van 2016. Het gaat snel!
De kleuters en verschillende klassen van de lagere school hebben de afgelopen
maand de start van de herfst ingezet met een fijne herfstwandeling: de
kinderen van het tweede leerjaar trokken naar de Watersnip in Koersel; de
derdeklassers trokken na de scholenveldloop op verkenning in het bos, de
leerlingen van 4AB en 5AB verkenden de bossen langs de Everselkiezel en de
leerlingen van het eerste leerjaar trokken naar het regenboogpad.
In verschillende klassen werd er gewerkt rond het thema herfst, fruit en
Halloween.
De kinderen hebben er thuis zeker over verteld, maar als je echte beelden wil
bekijken, kan dat op onze schoolwebsite: www.springplankeversel.be !
De laatste week voor de herfstvakantie zijn de zesdeklassers op bosklassen in
Durbuy. Je kan hun doen en laten volgen op: springplankdurbuy.blogspot.be
Vrijdag 28/10/16 wordt er in de namiddag voor alle kinderen van de lagere
school een Halloweenactiviteit georganiseerd met verhaaltjes, toneeltjes en
muzische opdrachten (knutselen, dansen, zingen, …) om de herfstvakantie goed
te starten.
Veel leesplezier.
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1. Zwemlessen
4AB: 08/11 en 22/11
5AB: 15/11 en 29/11

2. Advent
Zondag 27 november 2016 start de Advent, de aanloop naar Kerstmis. In de klassen zal
er aandacht besteed worden aan deze periode en aan de campagne van
Welzijnszorg: samen tegen armoede! Armoede is een web waaruit je moeilijk
ontsnapt!
1,6 miljoen landgenoten leven in armoede. Ze kennen meer dan alleen financiële
problemen. Armoede heeft ook te maken met slechte huisvesting,
gezondheid, uitsluiting, onderwijs. Met andere woorden: armoede is een
web waaruit je niet zo makkelijk ontsnapt. Daarom voert Welzijnszorg
campagne in 2016, daarom hopen ze dat ook jij meedoet.
www.welzijnszorg.be
3. Voorleesweek: Hier hangt voorlezen in de lucht!
Van 19 tot 27 november 2016 is het Nationale Voorleesweek.
Stichting Lezen wil iedereen aansporen om voor te lezen. Omdat
voorlezen de taalontwikkeling en de fantasie stimuleert. Omdat
voorlezen nieuwe werelden opent, niet alleen bij jonge kinderen,
maar ook bij kinderen die zelf al lezen.
Ook volwassenen genieten net zo hard van mooie woorden. Voorlezen is van iedereen, voor
iedereen, van 0 tot 99.
Voorlezen is plezier voor kinderen én volwassenen. Een moment van gezellig en intiem
samenzijn. Voorlezen is het leukste kwartiertje van de dag. Meer info op
www.voorlezen.be of boekenzoeker.org
Ook in onze school zullen er in de maand november allerlei initiatieven genomen worden,
kijk dus regelmatig in je mailbox want via die weg bezorgen wij jullie alle info.

De voorleescampagne krijgt dit jaar alt titel ‘Hier hangt Voorlezen in
de lucht!’ Want voorlezen is fijn voor jong en oud. Wie als kind wordt
voorgelezen, zal later zelf meer voorlezen. Zo wordt een mooie traditie
van generatie op generatie doorgegeven. De voorleesweek wil bovendien
het belang van voorlezen op onze school benadrukken. Bovendien is deze
voorleescampagne een uitgelezen kans voor scholen om (groot)ouders te
betrekken en aan te moedigen om voor te lezen, op school en thuis.
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4. Time-out-stoel en straf-stoel!

STOP 4-7:

Samen Sterker Terug Op Pad

Het welbevinden van al onze kinderen is heel belangrijk.
We willen dan ook ons uiterste best doen om ervoor te zorgen dat de
kinderen graag naar school komen en zich hier ook veilig en geborgen voelen.
De speelplaats kan al eens bedreigend overkomen.
Wat is de visie van onze school inzake aanpak van moeilijk gedrag.
Als kinderen herhaaldelijk de groep storen of als ze het moeilijk hebben in de klas en
even wat rust nodig hebben, nemen de kinderen even plaats op de time-out-stoel om
terug tot rust te komen en nadien weer aan te sluiten bij de klasgroep.
Elkaar pijn doen (bijten krabben, slaan, schoppen, …) en onaangepast taalgebruik is voor
ons ontoelaatbaar.
Dit wordt zowel in de kleuterschool als in de lagere school gesanctioneerd met een time
out op de straf-stoel.
In de klas worden kinderen verplicht om gedurende een afgesproken tijdstip op deze
stoel te blijven zitten.
Op de speelplaats is er enkel een time out hoek. We willen kinderen niet te kijk zetten
voor de anderen. Het gedrag op de speelplaats van de lagere school wordt beoordeeld
met een groene kaart als de kinderen fijn in groep spelen, met een oranje kaart als je je
niet aan de speelplaatsafspraken houdt= eerste verwittiging, of met een rode kaart bij
lichamelijk geweld en onbeleefd taalgebruik. Een rode kaart= één of twee speeltijden
straftijd!
De leerkracht zal de kinderen proberen bij te brengen op welke manier kan omgegaan
worden met een conflictsituatie. Wat is wel sociaal aanvaardbaar?
Wanneer moeilijk gedrag zich blijft stellen, zullen we in samenspraak met het CLB kijken
hoe dit nog verder kan ondersteund worden.
Samen met de ouders gaan we op weg om de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden.
Het is uiteraard niet uit te sluiten dat er toch nog conflicten voorkomen die niet op de
gepaste wijze worden aangepakt.
We hopen echter dat u erop vertrouwt dat we hierin als school onze
verantwoordelijkheid nemen.
5. Boekenhoekje-Arthur wordt beroemd
In Arthur wordt beroemd van Hakon Ovreas wil Arthur indruk maken op een nieuw meisje
in het dorp. Hij ‘leent’ de prijskip van de burgemeester en sluit ze op in een schuurtje.
Als hij het dier zogezegd terugvindt, zal hij in de krant komen en beroemd worden …
Maar niets verloopt volgens plan. Hij moet zijn vrienden Bruno en Louise inschakelen om
zichzelf én de kip te redden. Ook dat leidt tot heel wat verrassingen. Dit is na het
bekroonde boek ‘Bruno wordt een superheld’ het tweede boek over de drie vrienden die
plannetjes maken, gaan spioneren en zich superhelden wanen.
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Een avontuurlijk boek voor achtjarigen met verrassende wendingen, een
fijne humor en knappe dialogen. Beroemd worden blijkt niet belangrijk,
vriendschap des te meer. Oyvind Torseter zorgde opnieuw voor geslaagde
illustraties.(Querido,15,99 euro) (Uit De Bond)
6. School- en studietoelage
Zopas ontvingen we de brochures om een school- of studietoelage schriftelijk aan te
vragen. (Dat kan tot 1 juni 2017). U kunt deze persoonlijk komen afhalen in het
secretariaat van de school (1° verdieping in de nieuwbouw) tijdens de schooluren. Als u via
het internet een aanvraag indient, kan u voor alle kinderen van uw gezin ook gelijktijdig
een aanvraag indienen: www.studietoelagen.be .
Voor meer info kan u terecht bij de Vlaamse infolijn op het gratis nummer 1700. Op dit
nummer kan u zelf ook een aanvraagbrochure bestellen.
U kunt ook mailen naar: studietoelagen@vlaanderen.be .
U kunt uw aanvraagformulieren sturen naar: afdeling Studietoelagen, Hendrik
Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel.
Opvolging van uw dossier: 078-15 78 70.

7. Middagpauze:
Kinderen die ’s middags niet op school blijven eten mogen pas terug op school
zijn om 13:00 uur!
Tussen 12:00 uur en 12:30 uur eten immers de kinderen die op school blijven in
de klas en vanaf 13:00 uur is er pas terug toezicht door drie leerkrachten op de
speelplaats.
Schoolpoort: enkele ouders maakten mij er attent op dat soms de schoolpoort open blijft
staan als er ouders later op school komen. Mag ik vragen dat de schoolpoort altijd
gesloten wordt met de hendel bovenaan zodat de kleine kinderen nooit zelf de poort
kunnen openen. Bedankt!
8. Allerheiligenbezinning

De strijd tegen een ziekte,
is soms een strijd tegen de dood,
een strijd die je niet altijd wint.
Een kind, een jongere, een vader, een moeder,
een opa of oma, een overgrootouder, een collega, een vriend …
allen kunnen ze ons ontvallen.
Als de dood van een nabije mens gekomen is,
dan voelen we: we hebben iemand verloren.
Iemand op we rekenden of,
iemand die we nodig hadden,
of, iemand die bij ons leven hoorde.
Hoe verloren voelen we ons dan, verloren in ons gewone doen?
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Wat doe je als je iemand verloren hebt?
Wat als je je daardoor verloren voelt?
Dat er dan een warme mens mag zijn
die je tegen zijn schouder neemt,
die je een beetje recht doet komen
en bij wie je mag zijn met je verlorenheid.
Zo’n mens brengt je weer een stap terug
bij het leven en tussen de anderen.
In deze dagen vallen velen even stil
bij de herinnering aan iemand die uit hun leven wegviel.
Er zijn nu en alle dagen attente herders nodig,
met warme schouders,
die op zoek gaan naar wie zich verloren voelt.
Wie gestorven is leeft verder in Gods liefde,
zo geloven christenen.
Maar zij die hier verder leven, voelen ook graag die liefde,
in een mens die naast hen komt.
Rik Renckens
Artikel van internetgazet Heusden-Zolder:

Eversel steunde Petnet-actie volop
Woensdag 19 oktober 2016

Ook de Springplank in Eversel sloot vandaag met de 'Petnetdag' de campagne 'De pet op tegen Kanker 2016'
af. In de school had de actie een speciale betekenis omdat leerling Tuur drie weken lang het gezicht was van
Ketnet. Vandaag kwamen alle kinderen met een 'zelfgepimpte pet' naar school - 187 exemplaren verkocht - en
dansten voor vele ouders en grootouders samen op het 'Petnet-tegen-Kanker- lied'. De aanwezigen konden
ondertussen een vrije gift doen: in tien minuten tijd werd liefst 342,61 euro opgehaald. Ook dat geld wordt
gebruikt om kinderen met kanker een leuk vakantiekamp aan te bieden in de zomervakantie.
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- za 29/10 t.e.m. zo 6/11 Herfstvakantie
- di 1/11

Allerheiligen

- wo 2/11

Allerzielen

- zo 6/11

Einde van de herfstvakantie

- ma 7/11

Instap peuters in de vissenklas

- di 8/11

Medisch onderzoek op school voor de leerlingen van 3AB
Zitdag CLB-medewerkster KO (8:30-10:10 uur)

- do 10/11

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

- vr 11/11

WAPENSTILSTAND – GEEN SCHOOL!

- di 15/11

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

- do 17/11

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

- za 19/11

Start Voorleesweek (tot 27/11)

- zo 20/11

Dag van de Rechten van het Kind

- di 22/11

Medisch onderzoek voor 5A in het Rode Kruis
Bezoek SFZiekenhuis 1A
Zitdag CLB-medewerkster KO (8:30-10:10 uur)

- do 24/11

Medisch onderzoek op school voor de kinderen van 1AB
Zitdag CLB-medewerkster LO (8:30-10:00 uur)

- vr 25/11

Sinterklaasvertelling in de bieb voor de 4-jarigen

- di 29/11

Zitdag CLB-medewerkster KO (8:30-10:10 uur )
Bezoek SFZiekenhuis 1B

- wo 30/11

CONFERENTIE VOOR DE LEERKRACHTEN –
GEEN SCHOOL VOOR DE KINDEREN!
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Onze leerlingen aan het woord:
veldloop en sportbeurs 2016-2017
We hebben een geweldige dag gehad.
Onze school heeft veel medailles gewonnen.
1 gouden: Dario
1 zilveren: Linde
3 bronzen: Nora, Dinne, Max
Toen we eindelijk aan de finish waren kregen we een lekkere appel. Na het lopen gingen we zitten en supporterden we voor
de anderen.
Toen iedereen was geweest zijn we in het bos een fotozoektocht gaan doen. We hebben plaatsen in Heusden ontdekt die we
nog niet kenden!!

sportbeurs
Er waren veel leuke sporten; zoals badminton, acrobatie …
Er waren ook super coole sporten zoals; boomklimmen, boogschieten, …
Het was leuk en avontuurlijk. We hadden heel wat nieuwe sporten mogen uitproberen. Daarna fietsten we terug naar school.
Het was een toffe en sportieve dag geweest!
van Andra en Rania 6de lj.

De Springwijzer
Hallo iedereen,
We zijn weer in de Springplank op bezoek gekomen om een nieuwe afspraak in de
kijker te zetten.
We hadden goed nieuws want onze duim stond naar boven.
Elke klas was tijdens de maand september een vriendenklas geworden.
Goed hoor!
Daarom hebben we al fijn gedanst op de speelplaats.
Deze maand gaan we erop letten om samen op de speelplaats te spelen zodat we
alleen maar groene kaarten verdienen!!!
Want een rode kaart krijgen is helemaal niet zo leuk.
Dus goed je best doen en supergoed samen spelen!!!
Tot de volgende keer!
Als we samen spelen
en vrienden zijn!

Een groene kaart
krijgen is fijn….

Tim en Tine
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