SPRINGPLANKNIEUWS
DECEMBER 2017

Beste ouders,

Met het derde springplanknieuws van dit schooljaar beginnen we al aan de
laatste maand van het jaar 2017. 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 26 november begint de Advent, de aanloop naar Kerstmis, waarin we
aandacht vragen voor de actie van Welzijnszorg: 1 op 7 haalt de meet niet
(www.samentegenarmoede.be)
We kijken natuurlijk ook uit naar de komst van de Sint en zijn Pieten op
maandag 4 december.
De eerste week van december (4-5/12) organiseren we in de lagere school ook de
individuele oudercontacten met een nabespreking van de rapporten van 1/12.
De overige decemberweken wordt er tijd besteed aan de nieuwjaarsbrieven en
aan zingeving rond de advent en Kerstmis.
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 22 december tussen 15 en 16 uur!
Ons schoolproject ‘ik@springmee’ loopt ook volop. Afgelopen zondag 26
november vond de mountainbiketocht en het fietsparcours voor kleuters plaats
met vertrek en aankomst op de speelplaats van de school. Het was een leuke
activiteit! De kerstkaartenverkoop loopt ook volop.
Hartelijk dank voor jullie steun!
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: 5/12 en 19/12 en 16/1/2018
5A: 28/11 en 9/1/2018
5B: 12/12 en 23/1/2018
2. Haal het spelbord maar boven! MAGIC MAZE
Vier zielige superhelden speelden hun magische
attributen kwijt in een doolhofachtig magazijn. Ze
roepen de gezamenlijke hulp van de spelers rond de
tafel in om er opnieuw in te vliegen. De helden-pionnen
vertrekken allemaal tezamen op een centrale kaart in het doolhof. Alle
spelers mogen alle pionnen bewegen, al kan elke speler enkel die beweging(en)
uitvoeren die hij kreeg toegewezen: bewegen naar boven, beneden, links of
rechts, gebruik maken van de roltrap of van teleportatie, of de doorgang naar
een nieuwe kaart openen.
Het gaat er dus om dat de spelers steeds het overzicht bewaren over het
vaak hectische gebeuren en op het gepaste moment de juiste handelingen
uitvoeren. Alleen zo vinden de helden hun attributen terug en kunnen ze het
magazijn verlaten. Ondertussen mogen de spelers enkel non-verbaal met
elkaar communiceren en zorgt de zandloper voor heel wat tijdsdruk.
Een real-time coöperatief spel (Sit Down! Kasper Lapp)
3. Adventsactie 2017-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
2017, daarom hopen ze dat ook jij meedoet:
www.welzijnszorg.be
4. Schoolwebsite
U kent inmiddels zeker onze schoolwebsite: 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. Neem op tijd een kijkje en laat
je verrassen door leuke foto’s.
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U kan ook op de link ‘PESTEN’ klikken. Er staat nu een nieuwe brochure op
voor ouders, uitgegeven door de Vlaamse Oudervereniging, maar ook een
‘pest-test’ en ‘gedichten over pesten’.
5. Van ’#Help! Mijn kind leeft online’ naar #vind-ik-leuk
Sociale media zijn alomtegenwoordig. Kinderen en jongeren zijn
vlotte gebruikers geworden, maar slaat de balans niet stilaan
door? Lieve Swinnen, kinderpsychologe en Stefaan Lammertyn,
social media evangelist, bundelen hun professionele expertise in
het boek ‘#Help! Mijn kind leeft online’. Het boek geeft ouders
en andere opvoeders tips om grenzen te stellen aan het gebruik
van sociale media en beeldschermtijd.
6. Schooltoelage vanaf de kleuterklas!
Uiterlijk 1 juni 2018 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 gewijzigd 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.
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)
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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. De peuters en kleuters van juf Elke – juf Hanne
(vissenklas), juf Anja (vossenklas), juf Susy (kikkerklas) en juf Leen
(egeltjesklas) kunnen afgehaald worden aan de achterzijde van de
kleuterschool; de andere kleuters (van de molletjes- 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 (voorlopig voor klas 3A).
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.
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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!
Er zijn te weinig parkeermogelijkheden vlakbij de school voor wie met de
auto komt. De parkeerplaatsen tegen de school zijn voorbehouden voor de
leerkrachten (nu tijdelijk in gebruik door de aannemer) 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 nog steeds 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!
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NOTEER ALVAST DE DATUM VAN DE VOLGENDE ACTIVITEITEN:
WOE 6/12/2017: LOKALE VERLOFDAG – GEEN SCHOOL
WOE 24/01/2018: PEDAGOGISCHE STUDIEDAG – GEEN SCHOOL
6/02 – 9/02/2018: BOSKLASSEN IN DURBUY 6AB
10/02 – 18/02/2018: KROKUSVAKANTIE
MA 19/02/2018:
START INSCHRIJVINGEN BROERS EN ZUSSEN (tot 2/3/18)
ZO 4/03/2018: LENTE-ONTBIJT IN SINT-BAAF
MA 12/03/2018:
INSCHRIJFPERIODE 2 (tot 23/3)
WOE 14/03/2018: LOKALE VERLOFDAG – GEEN SCHOOL
31/03 – 15/04/2018: PAASVAKANTIE
ZO 22/04/2018: EERSTE COMMUNIE (10:00 uur)
ZO 29/04/2018: VORMSEL (09:00uur)
MA 30/04/2018: LOKALE VERLOFDAG – GEEN SCHOOL
DI 1/05/2018: FEEST VAN DE ARBEID – GEEN SCHOOL
ZA 5 /05/2018: IK@SPRINGMEEDAG!!!!!
10 – 11/05/2018: HEMELVAARTSWEEKEND – GEEN SCHOOL
10 – 13/05/2018: SPRINGERS TEGEN KANKER?????
t.v.v. DE 1000 KM VOOR KOM OP TEGEN KANKER
20 – 21/05/2018: PINKSTERWEEKEND– GEEN SCHOOL
24 – 25/05/2018: TWEEDAAGSE 4AB/5AB
VRIJ 29/06/2018: LAATSTE SCHOOLDAG!
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- vr 01/12: RAPPORT voor de leerlingen van de lagere school
Zitdag CLB-medewerkster (8:30-10:00 uur)
Bezoek Hof Ter Bloemen 5AB
- ma 04/12: SINTERKLAAS komt op bezoek!
Oudercontacten in de lagere school
- di 05/12: Zwemles 4AB
Medisch onderzoek 3AB
Oudercontacten lagere school
- wo 06/12: LOKALE VERLOFDAG
- vr 08/12: Zitdag CLB-medewerkster (8:30-10:00 uur)
Alles met de bal 3AB, 4AB
- ma 11/12: Start sponsoractie Music for Life – de warmste week
- di 12/12: Zwemles 5B
- wo 13/12: Vergadering oudervereniging (20:30 uur)
- vr 15/12: Zitdag CLB-medewerkster (8:30-10:00 uur)
- ma 18/12: ROLLEBOLLE voor K2A, K2B, K3A, K3B in Koersel
- di 19/12: Zwemles 4AB
- wo 20/12: Netbaltornooi voor 4AB
- vr 22/12: Laatste schooldag – ’s avonds (15:15uur) begint de Kerstvakantie
IJstaarten afhalen (15-16 uur)
- za 23/12: Start Kerstvakantie
- ma 25/12: Kerstmis
- zo 7/1/2018: Einde Kerstvakantie
- ma 8/1/2018: Start tweede trimester
Instap peuters
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De doedag in Hasselt van het 6 de lj.
Deze dag begon op het station in Heusden. We waren benieuwd wat we gingen
doen. We namen de trein tot Hasselt. Toen we in Hasselt station aankwamen
moesten we ons haasten (= lopen) dat we niet te laat waren bij de VDAB.
Wanneer we daar aankwamen werden we allemaal verdeeld in groepen en
kregen we allemaal een tas met een pet in en water en een wafel. Iedereen
begon met een ander beroep. Zo was er pleisteren, dakwerker en
keukenmedewerker. Bij dakwerker mochten we een pennenhouder maken in
een boomstronk en dakpannen vervoeren in een kruiwagen. Bij pleisteren
mochten we een gipsbeeldje maken en een muur plamuren. En als laatste bij
de kok mochten we pannenkoeken bakken en een cocktail shaken. Natuurlijk
mochten we alles opdrinken en eten. Mmmm lekker!!! Jammer genoeg
moesten we al vertrekken om 12u. Terug naar het station van Hasselt
wandelen.
Iedereen was moe maar het was het wel waard.
verslag van Rens en Mathias
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