DECEMBER 2018-JANUARI 2019
Beste ouders,
Het schoolteam van de Springplank wenst u voor 2019 een goede gezondheid,
een jaar gevuld met spetterende verrassingen, tedere momenten, veel
vriendschap en de realisatie van al uw dromen!
Veel leesplezier.

1. Agenda
- 22/12/2018-6/1/2019: Kerstvakantie
- ma 07/01: Start tweede trimester Instap kleuters/
Zitdag CLB (8:30 uur)
- di 08/01: Zwemles 5B
- wo 09/01: Lezen en schrijven met Anne Frank (bieb-6A)/
Klasvergadering instapklas
- do 10/01: Lezen en schrijven met Anne Frank (bieb-6B)
- ma 14/01: Zitdag CLB (8:30 uur)
- di 15/01: Medisch onderzoek op school 6A/
Zwemles 4A
- do 17/01: Medisch onderzoek op school 6B
- ma 21/01: Zitdag CLB (8:30 uur)
- di 22/01: Zwemles 5A/
‘Het ding en ik’ in CC Muze (1AB)
- wo 23/01: Oudervereniging (20:30 uur)
- vr 25/01: SCHAATSEN: kinderen van de lagere school
- ma 28/01: Pedagogische studiedag -GEEN SCHOOL!!!
- di 29/01: Zwemles 4B
- do 31/01: Dag van de directeur
- vr 01/02: Instap peuters – teldag!

2. Zwemlessen
4A: 15 januari 2019
5A: 22 januari 2019

4B: 29 januari 2019
5B: 8 januari 2019

3. December 2018.
Tijdens de maand december stonden er heel wat activiteiten op het
programma.
• De Sint en zijn pieten brachten bij hun bezoek aan de school
dankzij onze oudervereniging leuke geschenkjes voor alle klassen en
een snoepzak voor elk kind mee. Bedankt voor de geschenken en tot
volgend jaar. Merci ook aan KWB-Eversel voor jullie medewerking.
• Bedankt ook aan iedereen die via de aankoop van ijstaarten onze
school nogmaals een financieel steuntje in de rug heeft gegeven.
• De oudervereniging en het ‘springplank-team bedanken iedereen
die heeft deelgenomen en meegeholpen aan de winterwandeling voor
Music For Life.
• De derdeklassers verkenden de bibliotheek in Heusden-centrum en
de leerlingen van het vierde leerjaar namen deel aan verschillende
sportactiviteiten.
Voor foto’s over alle activiteiten kan u terecht op onze website:
www.springplankeversel.be
4. Nieuwe inschrijvingen 2019-2020
Vanaf maandag 4 februari 2019 kunnen ouders waarvan de kinderen al
naar school gaan in De Springplank hun broertje of zusje (°2017) met
voorrang inschrijven in onze school voor het schooljaar 2019-2020.
Deze voorrangsperiode loopt tot en met vrijdag 22 februari 2019
tijdens de schooluren op het secretariaat. Gelieve vooraf telefonisch
een afspraak te maken met Klara a.u.b. (011/45 58 30) en de ISI+kaart of identiteitskaart van jouw kind mee te brengen en eventueel
een bewijs van studietoelage a.u.b.
Meer info over het aantal vrije plaatsen en de nieuwe inschrijvingen volgt in
januari 2019.
Wij wensen iedereen een deugddoende kerstvakantie, een huis vol vriendschap
met Kerstmis en een hart voor vrede in het nieuwe jaar.

