OKTOBER-NOVEMBER 2020
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
2020. 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 zesde
leerjaar trokken naar de Watersnip in Koersel en de vijfdeklassers trokken naar Domein
Kiewit. In verschillende klassen werd er gewerkt rond het thema herfst en fruit.
Wat vonden jullie van “Meester Guy’s Verteltent” voor de kleuters en de leerlingen van
de eerste graad? Ongetwijfeld hebben de leerlingen van het eerste leerjaar ook al over
hun eerste ervaringen na de kleuterschool verteld!
En wat dan gezegd over de flinke peuters bij juf Ebru en juf Kelly: ze ontdekken en
ervaren heel wat nieuwe dingen, echt plezant in de kikkerklas! Na de herfstvakantie
verwelkomen we hier 10 nieuwe peuters, spannend voor de kinderen, de ouders en de
leerkrachten!
De derdeklassers en de bosdieren trokken naar de bieb voor een leuke vertelling.
Auteur Leander Hanssen kwam voor een lezing langs in het vijfde leerjaar.
In het thema ‘Halloween’ doken er allerlei spoken, toverdrankjes, spinnen en heksen op
in verschillende klassen.
De kinderen hebben er thuis zeker over verteld, maar als je echte beelden wil bekijken,
kan dat op onze schoolwebsite: www.springplankeversel.be! of op de klasblog.
De laatste week van oktober organiseren we een verrassingsspel voor de leerlingen van
de lagere school en in de kleuterschool spookt het zowaar …
Veel leesplezier.
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1. Inzamelacties.
° Batterijen inzamelen? Wij doen mee! www.bebat.be
Wij willen ons steentje bijdragen aan het behoud van de natuur. Daarom
kunnen gebruikte batterijen in de speciale groene inzameltonnen aan de
fietsenrekken.
° Cartridge recyclage. www.ecoplusservices.be
Onze scholen zamelen gebruikte, onbeschadigde, originele printer-cartridges
in. Deze inktpatronen en toners (geen poederbussen of linten!) worden
geleverd aan recyclingbedrijven die ze volledig demonteren en reinigen om
nadien met ca 90% van de originele onderdelen nieuwe, milieuvriendelijke
producten te produceren. De school ontvangt hiervoor een kleine maar
welgekomen vergoeding.
° Kurk-inzamelactie
Kurken worden op school ingezameld en door de deelnemers van dagcentrum
Tevona gesorteerd en gerecycleerd tot isolatiemateriaal en bodembedekkingsmateriaal in de plantenkweek in het sociaal economiebedrijf de
Vlaspit.
Tevona vzw uit Hasselt ondersteunt volwassen personen met een
verstandelijke beperking. Zij bieden een sterk gedifferentieerd zorgaanbod
met betrekking tot wonen, dagactiviteiten en vrije tijd.
De Vlaspit vzw is een sociaal tewerkstellingsinitiatief in Scherpenheuvel dat
zich richt op mensen die moeilijk geïntegreerd geraken op de gewone
arbeidsmarkt.
° Plastieken dopjes-inzamelactie

Dopjesactie t.v.v. het Belgisch Centrum voor Geleidehonden en voor het Vogel- en
Zoogdierenopvangcentrum in Ubbersel-Heusden-Zolder
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2. Advent
De adventstijd begint vier zondagen voor
Kerstmis. In 2020 is dat op zondag 29
november 2020. De Advent is de tijd van
voorbereiding op het kerstfeest.
Ter info: omdat het Latijnse woord voor ‘komst’
‘adventus’ is, worden de 4 weken voor Kerstmis
‘Advent’ genoemd. De adventsperiode van dit jaar loopt van zondag 29 november
tot en met donderdag 24 december en duurt 26 dagen.
In de klassen zal er aandacht besteed worden aan deze periode.

3. Voorleesweek 21-29 november 2020
Van 21 tot 29 november is het Nationale
Voorleesweek onder het motto ‘Lezers
maak je samen’. Voorlezen, dat is
leesplezier doorgeven aan jong en oud.
Tijdens deze voorleesweek zet ‘Iedereen
Leest’ graag het belang én het plezier van
voorlezen in de kijker. Onder het motto ‘Lezers maak je samen’ wordt er dit jaar
ingezet op ouderbetrokkenheid. Ouders zijn immers cruciaal voor de
leesopvoeding van een kind, hun invloed is het grootst, zo blijkt uit onderzoek.
Maar ze staan er niet alleen voor. Een heel netwerk rondom hen kan hen
ondersteunen in die taak: kinderbegeleiders, bibmedewerkers, leerkrachten, …
Want lezers, die creëer je samen. www.voorlezen.be of www.boekenzoeker.org
Ook in onze school zullen er in de loop van het schooljaar allerlei TAALinitiatieven genomen worden, gelieve je inkomende e-mails in het oog te houden
voor meer info.

4. Sociaal aanvaardbaar gedrag op school.
Het welbevinden van al onze kinderen is heel belangrijk. Eén van de
voorwaarden om je goed te voelen op school is dat je je veilig en geborgen
voelt. De klas en de speelplaats zijn voor onze kinderen plaatsen waar zich
heel wat leerkansen voordoen om te groeien in hun sociale vaardigheden.
En zoals dat met alle leerprocessen gaat, geldt ook hier de levenswijsheid
‘met vallen en opstaan‘.
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Dit schooljaar ligt de nadruk op het creëren van groepsdynamiek en het
aangepast functioneren volgens de vier schoolregels:
1. Ik kom op tijd
2. Ik ben vriendelijk
3. Ik heb respect
4. Ik draag zorg voor het materiaal van mezelf en van een ander.

1

Met pictogrammen zijn de schoolregels zichtbaar gemaakt zowel in de klas
als op de speelplaats. Een conflict kan altijd verduidelijkt worden met
deze vier schoolregels.
2
3
4

De visie van onze school rond de aanpak van moeilijk gedrag blijft
dezelfde.
Elkaar pijn doen (bijten, krabben, slaan, schoppen, …) en onaangepast
taalgebruik was en is nog steeds ontoelaatbaar. Dan ben je NIET
vriendelijk voor elkaar.
We moedigen de kinderen aan om assertief te zijn, maar oog om oog, tand
om tand wordt niet toegestaan. Zowel in de kleuter- als in de lagere school
wordt na een uit de hand gelopen conflict herstelgedrag geëist. Kleuters
gaan even op de strafstoel om daarna een gebaar van herstel te stellen. In
de lagere school ga je in straf-time out, gevolgd door een gebaar van
herstel. Elk kind in de klas heeft recht op leren. Indien kinderen de groep
storen en het voor hen moeilijk is en blijft in de klas, worden ze gevraagd
in time out te gaan. Zowel in de klas als op de speelplaats is er een ruimte
voorzien waar time-out mogelijk is. Dit is geen straf maar een
ondersteuning om de nodige rust terug te vinden. Bij hardnekkig moeilijk
gedrag zal er in samenspraak met het CLB en de ouders gekeken worden
hoe er nog verder ondersteund kan worden. Het is uiteraard niet uit te
sluiten dat één van de vier schoolregels worden overtreden. We durven
hopen dat u erop vertrouwt dat wij hierin onze verantwoordelijkheid
nemen.
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5. Boekenhoekje-De insectenwereld
Een spin, een slak, een worm, …insecten lijken op het
eerste zicht misschien wel een beetje eng. Als je meer
over die kleine beestjes weet, denk je daar vast anders
over. In dit doe-boek staan naast weetjes over de kleinste
kruipers en vliegers, ook puzzels, raadseltjes, kleurplaten
en tekenopdrachten. De Kriebelrebus is één van de vele, leuke opgaven.
Roots Doe-boek insecten en ander klein spul, Fontaine uitgevers (8+)
6. Onze leerlingen aan het woord:
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Vrijdag 30/10
Zaterdag 31/10 t.e.m. dinsdag 10/11!
Zondag 1/11
Maandag 2/11
Woensdag 11/11
Maandag 9/11

wordt

Donderdag 12/11

Afhalen koekenpakketten oudervereniging
Herfstvakantie
Allerheiligen
Allerzielen
Wapenstilstand- GEEN SCHOOL
Instap peuters in de kikkerklas

Woensdag 18/11

Sociale inzetdagen 2 scholieren van
Spectrumcollege Beringen

Donderdag 19/11

Sociale inzetdagen 2 scholieren van
Spectrumcollege Beringen

Vrijdag 20/11

Sociale inzetdagen 2 scholieren van
Spectrumcollege Beringen
(Dag van de Rechten van het kind)

Zaterdag 21/11

Start Vlaamse voorleesweek (21-29/11)

Dinsdag 24/11

Voorstelling CC-Muze voor de leerlingen
van 3AB+4AB (= onder voorbehoud!)

Vrijdag 27/11

RAPPORT 1 voor de leerlingen van de
lagere school

Maandag 30/11

Maandag 30/11 – donderdag 3/12

Voorstelling in CC-Muze voor de leerlingen
van 5AB+6AB (= onder voorbehoud!)
Oudercontacten in de lagere school
(= digitaal)
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De Oudervereniging van De Springplank is sinds vorig jaar lid van
Trooper.be. Door via deze website online te shoppen bij tal van onlinewinkels, verdienen wij centjes voor de school en onze kinderen. Dit jaar
leverde ons dat 378 Euro op, waarvan de eerste schijf al werd uitbetaald.
Het kost ons en jullie niks, alleen een kleine moeite om via Trooper.be
je favoriete shop te zoeken. Helpen jullie mee sparen? Surf naar
Trooper.be en installeer botje en je mist geen enkele Trooper-shop. Met
de opbrengst dragen we bij aan een aantal projectjes op school.

INFO OVER COVIDMAATREGELEN IN CODE ORANJE VOLGEN WELDRA IN
EEN APART SCHRIJVEN AAN ALLE OUDERS!
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