Springplanknieuws
September 2022
Jaarthema: Geluksvogels
START: ‘Vele pluimen maken sterke vleugels’.
Beste ouders
De eerste week van het nieuwe schooljaar is voorbij. Het zonnetje was nog volop van de
partij en dat maakte de start aangenaam en vrolijk. We keken er naar uit om al onze kleuters
en leerlingen opnieuw te kunnen verwelkomen. Vooral onze instappertjes en nieuwe
leerlingen heten we van harte welkom. De kinderen van het eerste leerjaar hebben er enkele
spannende dagen opzitten. We hopen dat ze zich nu al wat thuis voelen in de klas en op de
grote speelplaats van de lagere school.
Het springplankteam geeft ook dit jaar weer het beste van zichzelf, probeert ervoor te zorgen
dat onze kinderen graag naar school komen. De kinderen krijgen alle kansen om te leren en
ontwikkelen en daarnaast is onze school een oefenplaats om te leren omgaan met elkaar.
Met het Springplanknieuws brengen we jullie maandelijks op de hoogte van de belangrijkste
activiteiten. Deze vindt u terug in de agenda. We laten ook de kinderen aan het woord. In de
rubriek: “Uit ons schoolleven gegrepen…” bundelen we hun ervaringen en belevenissen van
de voorbije maand.
Daarnaast is het ook goed om regelmatig onze website te raadplegen.
De nieuwe schoolbrochure met het schoolreglement kan je lezen op onze schoolwebsite.
Fotobibliotheek
Vanaf dit schooljaar werken we met een fotobibliotheek per klas. Alle ouders krijgen een link
die hen toegang geeft tot de fotobibliotheek van de klas van hun kind. Foto’s van
klasactiviteiten kunnen op die manier gemakkelijk gedeeld worden.
Schooluren
Onze schooldag begint ‘s morgens om 8u30.

Breng de kinderen op tijd naar school. Het onthaal en de aansluiting bij de klasgroep zijn
belangrijk. Kinderen krijgen kansen om indrukken te delen en zich voor te bereiden op een
intensieve schooldag.
Geluksvogels
Het jaarthema van dit jaar is… “Geluksvogels”
Er worden maandelijks activiteiten gepland die tot doel hebben te werken aan de sociale
vaardigheden en het welbevinden van onze kleuters/leerlingen. We gaan op zoek naar ieders
talenten en kwaliteiten.
Opvang op school
Voor de nieuwkomertjes herhalen we nog even dat er elke morgen opvang is vanaf 8u00.
Op dat moment wordt de poort geopend en zijn de kinderen welkom op de speelplaats.
Voor 8 uur is er opvang in de voorschoolse opvang van ‘t Klim-Op-Ke.
Na school worden de kinderen opgevangen tot 15u30. Kinderen die dan nog niet zijn
opgehaald gaan met de bus mee naar de opvang van ‘t Klim-Op-Ke. Vergeet niet je kind op
voorhand in te schrijven.
Wanneer je niet op tijd op school kan zijn, contacteer ons dan zo snel mogelijk zodat we
samen de nodige afspraken kunnen maken.
Klasvergaderingen
Momenteel worden de klasvergaderingen georganiseerd.
Net zoals vorig schooljaar wordt de werking in de kleuterschool vooraf voorgesteld in een
PowerPoint. Tijdens de klasvergadering verduidelijken de kleuterleidsters de verschillende
onderwerpen.
In de lagere school stellen de juffen de nieuwe leerstofonderdelen voor.
Voor het zesde leerjaar worden ook de bosklassen toegelicht.
Vraag om verduidelijking als er iets niet duidelijk is, de leerkrachten nemen graag de tijd om
extra toelichting te geven.
Veiligheid op school
Over het behoud van de schoolstraat is al uitgebreid gecommuniceerd.
We stellen vast dat er meer en meer gekozen wordt om met de fiets/step naar school te
komen. Dit juichen we uiteraard toe, maar onze fietsenstalling werd te klein. Dankzij enkele
handige mannen kunnen we trots zijn op een heuse step parking aan de andere kant van de
poort. Parkeer daar je step en wanneer er geen plaats meer is kan je hem in de fietsenstalling
plaatsen.
Wandelpool
We vertrouwen erop dat de kinderen zelf goed weten of ze al dan niet moeten aansluiten bij
de wandelpool. Spreek dit goed af met je kind.
De bus van de opvang vertrekt om 15u25 aan de school. Onduidelijkheid over de opvang en
wandelpool kunnen voor vervelende situaties zorgen.

Schoolzwemmen
Het eerste semester zwemmen de leerlingen van het vijfde leerjaar. De vaste zwemdag voor
onze school blijft op dinsdagvoormiddag.
We verplaatsen ons met de bus naar de Sportoase in Beringen.
Tienuurtje
We blijven inzetten op een gezonde school. Op school drinken we enkel water, elke
woensdag eten we fruit als tussendoortje. Frisdranken, snoep, chocolade, … horen niet thuis
op een gezonde school.
In de kleuterschool brengen de kleuters nu ook zelf hun tienuurtje mee naar school.
Stop het tienuurtje in een apart doosje en vergeet het niet te voorzien van de naam van je
kind.
Verjaardagen
Jarige kleuters en kinderen van de lagere school worden in de klas gevierd. Het is een dag
waarbij ze extra in de aandacht geplaatst worden en ten volle kunnen genieten. In het
verleden werd er in de kleuterschool ‘gefeest’ met gebak/cake… Door de toenemende
allergieën is dit moeilijk en hebben we beslist om te feesten met hoedjes, toeters, vlagjes, ...
De jarige kleuter kiest zelf op welke manier we hem/haar vieren.
Willen jullie als ouders de klas toch graag iets schenken kan dit, geheel vrijblijvend, een
cadeaubon van bol.com, standaardboekhandel, ... zijn. Of vraag gerust aan de leerkracht
naar de titel van een boek om hun klasbib uit te breiden. Wat een feest!
Kwartiermakers/kwartierlezen
Onze school is officieel ingestapt in het project “kwartiermakers” van Clavis.
We verbinden ons ertoe om elke dag een kwartier vrij te lezen met de kinderen van het 1e
tot en met het 6e leerjaar.
Het is niet nieuw, vorig schooljaar deden we dit ook al drie keer per week.
Dit officiële engagement zorgt ervoor dat al onze klassen niet 1 box met 50 boeken, maar 2
boxen kunnen uitlenen uit de steuncollectie van de bib.
Dus, meer boeken, meer keuze, meer inspelen op de interesses van de kinderen.
In de kleuterschool wordt voorlezen extra onder de aandacht gebracht.
Al deze inspanningen hebben als doel het leesplezier en de leesmotivatie van de kinderen te
vergroten.
In het Springplanknieuws worden jullie op de hoogte gehouden van de verschillende
leesactiviteiten.
Oudervereniging
We kunnen terugkijken op een gezellige open-klas-dag.
Onze oudervereniging heeft hier zeker een belangrijke rol in gespeeld. De drankstand op de
speelplaats was een ontmoetingsplaats voor de ouders. Dank u wel aan iedereen die dit
heeft mogelijk gemaakt!
Onze oudervereniging is voor ons een partner in ons schoolleven.

Het scholenplan, de speelplaatsverfraaiing, … zijn enkele projecten waar ze samen met ons
hun schouders onder zetten.
Tijdens de open-klas-dag kregen de kinderen de kans om een kleurprent mee naar huis te
nemen en deze in te kleuren. Hier werden vijf winnaars uit getrokken.
De winnaars zijn …
*Odette Lemmens, Kikkerklas
*Dina El-Chalid, Waterdierengroep
*Ellie Mertens, 1C
*Lauren Willlems, 3B
*Andres Da Silva, 6A
Proficiat aan de winnaars!
Deze vijf winnaars winnen ieder een ticket voor de binnenspeeltuin Tarzan & Jane.
De prijzen worden aan de ouders overhandigd door de Oudervereniging tijdens de
klasvergaderingen.
Wil je op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes van de Oudervereniging?
Volg ons dan op Facebook of Instagram.

ov despringplank eversel

ov_despringplank_eversel

Ben je een ouder die zelf graag wil deel uitmaken van de OV?
Check de info via de QR– code of klik hier

Heb je vragen of wil je meer informatie over de OV?
Stuur gerust een mailtje naar oudervereniging@despringplankeversel.com
We kijken ernaar uit om nieuwe leden te verwelkomen!

Mailverkeer
Misschien hebben jullie het al gemerkt, dit schooljaar organiseren we het versturen van
mails op een andere manier.
We hebben er samen met het team en onze ICT-coördinator voor gekozen om de algemene
mails rechtstreeks naar de ouders te versturen. Zo krijgt iedereen op hetzelfde moment
dezelfde informatie door.
Onze mails met folders, reclame, …worden via een nieuw mailadres verstuurd:
mailing@despringplankeversel.com. We proberen dit telkens op vrijdag te doen.
Dit voorkomt dat jullie dezelfde mails verschillende keren in jullie inbox ontvangen.
Uiteraard is het voor ons en jullie heel erg belangrijk dat we steeds jullie meest recent
mailadres kennen. Stellen jullie vast dat bepaalde mails niet toekomen, laat het ons dan
zeker weten. Kijk ook eerst eens in jullie ongewenste mail, wie weet raakt deze daar per
ongeluk in verzeild.
De mails die specifiek voor de klas van jullie kind gelden, worden nog steeds door de
klasleerkrachten verstuurd.
Samenwerking
Ons eerste Springplanknieuws eindigen we met de wens om er weer een geweldig schooljaar
van te maken.
We mogen opnieuw hopen op een warme samenwerking.
Bij bezorgdheden of vragen, aarzel niet om ons hierover te contacteren.
Onze deur staat open voor iedereen!
Warme groet,
Het Springplankteam

- Do 01/09

Start nieuw schooljaar

- Ma 05/09

Klasvergadering 1ABC (19u30)

- Di 06/09

Klasvergadering 3AB (19u30)
Zwemmen 5A (10u00)

- Wo 07/09

Klasvergadering 4AB (19u30)

- Do 08/09

Zitdag CLB - medewerkster (10u30)

- Vr 09/09

PowerPoint klaswerking kleuterschool

- Ma 12/09

Uitstap Kiewit 4AB (VM-NM)
Klasvergadering KG2 - polyvalente ruimte kleuterschool. (19u30 )
Klasvergadering 5AB (19u30)
Klasvergadering 6AB (19u30)

- Di 13/09

Klasvergadering IKA - klas. (19u00)
Klasvergadering KG1 - polyvalente ruimte kleuterschool. (19u30)
Klasvergadering 2AB (19u30)
Zwemmen 5B (10u00)

- Wo 14/09

Klasvergadering KG3 - polyvalente ruimte kleuterschool. (19u30)

- Do 15/09

Zitdag CLB-medewerkster (10u30)

- Vr 16/09

STRAPDAG

- Di 20/09

Zwemmen 5A (10u00)
B.I.B. 5B Bib (09u00-11u30)

- Wo 21/09

B.I.B. 5A Bib (09u00-11u30)
Oudervereniging Leraarskamer (20u15)

- Ma 26/09

Collectief Doft “Dummies” CC-De Muze 3AB/4AB (NM)
Startviering 1-2-3 ( Voor de speeltijd) 4-5-6- (Na de speeltijd)→Kerk

- Di 27/09

Zwemmen 5B (10u00)

- Wo 28/09

DAG VAN DE SPORTCLUB

- Do 29/09

Zitdag CLB-medewerkster (10u30)
Scholenveldloop (9u00-12u00) 3AB/4AB
Scholenveldloop (12u45-15u00) 1ABC/2AB

- Vr 30/09

Scholenveldloop (9u00-12u00) 5AB/6AB

- Ma 03/10

LOKALE VERLOFDAG = GEEN SCHOOL!

