SPRINGPLANKNIEUWS
MAART 2019

1. AGENDA
- vr 1/3
- za 2/3
- zo 10/3
- ma 11/3
- di 12/3
- wo 13/3
- do 14/3
- vr 15/3
- ma 18/3

- di 19/3

-

wo 20/3
do 21/3
vr 22/3
ma 25/3
di 26/3

- wo 27/3
- vr 29/3

Start jeugdboekenmaand “vriendschap” tot 31/3/19
Complimentendag!
START KROKUSVAKANTIE
EINDE KROKUSVAKANTIE
Zitdag CLB-medewerkster (8:30-10:10 uur)
Zwemles 4A
Typelessen (13:30 uur)
Raad van bestuur schoolbestuur (20:00 uur)
RAPPORT 2 lagere school
Inspectie RK Godsdienst LO
START INSCHRIJFPERIODE 2
Zitdag CLB-medewerkster (8:30-10:10uur)
Oudercontacten lagere school
Voorstelling ‘Vriendschap’ in de bieb voor 4AB
Zwemles 5B
Oudercontacten lagere school
Netbaltornooi 5AB
Inentingen 1AB/5AB (op school)
American Games 5AB
Zitdag CLB-medewerkster (8:30-10:10uur)
Zwemles 5A
Beheerswerken Natuurpunt 6AB
Bezoek Sint-Vincentiusvereniging 5AB
Netbaltornooi 6AB
Oudervereniging (20:30 uur)
GROOTOUDERDAG KLEUTERSCHOOL

2. Zwemlessen
4A: 12/3
5A: 26/3

4B: 2/4
5B: 19/3

3. Bedankt
Het kleurrijk ontbijt van de school in Sint-Baaf op 24 februari was een
groot succes. We willen iedereen hartelijk bedanken voor de steun en een
speciale dank aan alle sponsors, alle ouders van de oudervereniging en de
leerkrachten voor hun inzet! Met de opbrengst van het ontbijt zullen de
speelplaatsen opgefrist worden.
Verder staat ook nog het schoolfeest op de scouts terreinen op zaterdag
25 mei 2019 op het programma. Hartelijk welkom!
4. Veertigdagentijd
Broederlijk Delen Campagne 2019: ‘Holy Guacamole’
Heb je het al gehoord van de onrust in de
supermarkt? En bij de groenteboer om de hoek?
Het fruit is boos. De mango’s, papaja’s, bananen,
ananassen, maar vooral de avocado’s hebben er
genoeg van. Terwijl ze groeien aan bomen en struiken in Guatemala zien ze
de boeren honger lijden.
In Guatemala is de meerderheid van de bevolking afhankelijk van de
landbouw. Toch hebben de meeste boeren zelf geen grond om groenten en
fruit te telen. Een handvol rijken bezit meer dan de helft van de
landbouwgrond. Onrechtvaardig?
Dat vinden ook de vruchten uit Guatemala. Ze protesteren totdat de
boeren ze op hun eigen grond en voor hun eigen bord kunnen kweken.
Meer info op www.broederlijkdelen.be
5. Leerlingenaantal
Op 1 februari 2019 telden we 135 kinderen in de kleuterschool en 233
leerlingen in de lagere school. De Springplank telt nu dus 368 kinderen.
Op 3 juni (de laatste instapdatum voor nieuwe peuters) zullen we 385
kinderen hebben. Bedankt aan alle ouders voor het vertrouwen in onze
school!

6. Boekenhoekje-Ridder Florian en de grote griezels
Een heerlijk verhaaltje voor kleine bangerds!
In versvorm verteld klinkt het bijna als een
liedje, als een aardig toneelstukje dat de
voorlezer met gemak en plezier kan opvoeren
voor je kleuter.
Kleine ridder Florian-die zelf bang is- neemt
het dapper op tegen drie schrikwekkende
personages: de draak, de reus en het spook.
Hij ontdekt meteen dat deze griezels vooral
heel eenzaam zijn omdat iedereen bang is van
hen. Een mooi, eenvoudig en daarom ontroerend pleidooi voor vriendschap.
De knappe tekeningen van Philip Hopman geven de mooiklinkende
rijmverhaaltjes de passende kleuren.
(Gottmer, 9,76euro)(Uit De Bond)
7. Jeugdboekenmaand.be
Er zijn goede vrienden, beste vrienden, verloren en
vergeten vrienden, vrienden van op school, vrienden
van de voetbalclub, vrienden die familie zijn, oude
vrienden, nieuwe vrienden, voorlopig onbekende
vrienden, onzichtbare vrienden, boekenvrienden,
dierenvrienden, Facebookvrienden, verre vrienden,
vrienden voor heel even en vrienden voor altijd.
Tijdens deze Jeugdboekenmaand vieren we de
vriendschap!
8. 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 2019. Maar hoe vlugger u de
aanvraag doet, hoe sneller de toelage uitbetaald kan worden.
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!

9. KOM IK OP TIJD
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.

10. 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! Het magazijn rechts van de frituur moet
ook bereikbaar blijven!!
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 op of de 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 leerling aan het woord:

