SPRINGPLANKNIEUWS
FEBRUARI 2019
1. Agenda

- vr 01/02

Instap kleuters/Teldag leerlingen/- 8:30 uur START
INSCHRIJVINGEN 2019-2020 VOORRANGSPERIODE
1:BROERS en ZUSSEN EN KINDEREN VAN
LEERKRACHTEN (tot en met 22/02/2019)
- ma 04/02 Zitdag CLB-medewerkster (8:30-10:00 uur)
- di 05/02 Zwemles 5B
- ma 11/02 Zitdag CLB-medewerkster (8:30-10:00 uur)
- di 12/02 DIKKE TRUIENDAG/zwemles 4A/
- wo 13/02 Schoolraad (20:15 uur)
- ma 18/02 Zitdag CLB-medewerkster LO(8:30-10:00 uur)/ demolessen
SFC voor 6AB/Rollebolle sporthal Koersel 4- en 5-jarigen
- di 19/02 Zwemles 5A
- di 19/02-vr 22/02 Is de directeur afwezig wegens congres
- wo 20/02 Oudervereniging (20:30 uur)
- vr 22/02 Bezoek aan de bieb (1A/1B)
- zo 24/02 SPRINGPLANK-ONTBIJT in Sint-Baaf
- ma 25/02 Zitdag CLB-medewerkster LO(8:30-10:00 uur)
- di 26/02 Zwemles 4B/bezoek woonzorgcentrum Hof Ter Bloemen
(5A/5B) open-deur-dag peuters (17:00-19:00 uur)
- vr 01/03 Complimentendag!
2. Zwemlessen
4A: 12/02
5A: 19/02

4B: 26/02
5B: 05/02

3. Inzamelacties
Wij zamelen nog steeds plastieken dopjes, kurken stoppen en
inktpatronen in voor het goede doel. Breng ze gerust mee naar school en
wij zorgen dat de organisaties ze krijgen. Alvast bedankt.

4. Tutti frutti-Mondzorg
Tandvriendelijke voeding zorgt niet alleen voor een mond vol gezonde
tanden, maar ook voor een goede algemene gezondheid. Toch is zo’n
voeding niet genoeg om de mond gezond te houden. Hieronder vind je nog
drie andere preventieve maatregelen.
• Poets je tanden regelmatig en grondig. Zo verwijder je de tandplak
en verminder je het aantal zuur procederende bacteriën op het
tandoppervlak, dus ook de hoeveelheid zuur.
• Geef je tanden meer weerstand tegen zuuraanvallen
door een aangepast fluoridegebruik. Het is
aangeraden twee fluoridemomenten per dag in te
bouwen, namelijk door de tanden met een fluoride
houdende tandpasta te poetsen. U kan het
fluorideadvies van de Vlaamse Werkgroep Gezonde
Tanden raadplegen op www.tandarts.be
• Laat je mond regelmatig door een tandarts controleren. Die kan je
het nodige advies geven en indien nodig behandelen.
( Uit Handleiding Tutti Frutti van vzw Limburgs Gezondheidsoverleg)
5. Boekenhoekje-Vuile vingers
Of je nu gezellig thuis zit, in de klas, in een museum of in de tuin: kunst
kan overal en is voor iedereen. Drukken met zeepbellen, zelf plastiek
maken, handpoppen ontwerpen naar Paul Klee … Het kan allemaal. Dus doe
vooral lekker mee en geniet, knip, plak, smos, spetter, ontdek en
experimenteer erop los samen met dat jong geweld!
Lynn Bruggeman, De Eenhoorn, 6-12 jaar, 176 p.
6. Vergeet uw studietoelage 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!

7. KLEURRIJK LENTE-ONTBIJT 24/2/19
Op zondag 24 februari 2019 organiseert onze school in
Eversel samen met de oudervereniging een heus LENTEONTBIJT in de grote zaal van Sint-Baaf.
U kan er terecht van 8:30 tot 11:30uur voor een lekker
ontbijt eventueel aangevuld met een glaasje cava, spek
met ei of pannenkoeken. Kaarten binnen brengen voor
vrijdag 15 februari a.u.b. Alvast bedankt.
8. INSCHRIJVINGEN VOOR 2019-2020
Inschrijfperiode 1: broers/zussen en kinderen van personeel
Van 1 februari tot en met 22 februari 2019.
Inschrijfperiode 2: indicator- en niet-indicatorleerlingen van 18 maart
tot en met 29 maart 2019.
Vrije inschrijvingen vanaf 23 april 2019.
Info over de vrije plaatsen staat begin maart op de website
van de school (www.sprinplankeversel.be) en op de affiche
in het aankondigingsbord naast de schoolpoort.

KOM IK OP TIJD
08:30 UUR !!!!!

