Beste ouders,
Het nieuwe schooljaar 2020-2021 is reeds gestart als jullie dit eerste ‘springplanknieuws’ lezen.
Toch wil ik jullie allemaal nog hartelijk welkom heten met een speciale groet aan onze nieuwe
vriendjes van het eerste leerjaar en de peuterklas en aan alle andere nieuwelingen en hun ouders.
Ons schoolteam wil er in deze coronatijd ook dit schooljaar het beste van maken voor elk kind.
We rekenen op een g
 oede samenwerking met de ouders zodat we er samen een tof schooljaar van
kunnen maken. Via het ‘springplanknieuws’ willen wij maandelijks contact houden maar vergeet ook
niet om regelmatig de klasblog en onze vernieuwde website te bezoeken die regelmatig opgefrist
wordt met foto’s en teksten. (www.springplankeversel.be) De belangrijkste activiteiten van de
maand september en begin oktober kan u lezen in de agenda.
Onze school heeft gekozen om de eerste trimester geen zwemlessen in te richten uit
veiligheidsoverwegingen. Er volgt eind december een evaluatie. Wordt vervolgd!
Elke leerling kreeg ook een brief over de nieuwe schoolbrochure met het schoolreglement. De
schoolbrochure kan je lezen op onze schoolwebsite. Vergeet niet dit document voor akkoord te
tekenen en terug mee te geven naar school! Deze brochure goed lezen en bewaren is de
boodschap!
Ook dit schooljaar blijven we voor ‘een gezonde school’ kiezen door enkel water te drinken op
school, elke woensdag een stukje fruit te eten en neen te zeggen aan snoep, chocolade koeken
en frisdranken. Verder krijgen alle kinderen wekelijks 2 lestijden bewegingsopvoeding en
proberen we samen met de oudervereniging de kinderen en de ouders warm te maken om te voet
of met de fiets naar school te komen.
Dit schooljaar blijft er bijzondere aandacht voor ‘mobiliteit’. Het lokaal bestuur werkt met een
scholenplan om kinderen zo veilig mogelijk naar school te kunnen laten gaan. Zodra COVID-19 het
terug toelaat, zal er in Eversel een cocreatiesessie worden georganiseerd waarbij we samen met
de kinderen, de ouders en de directe buren op zoek gaan naar oplossing voor een veilige
schoolomgeving.
Uiteraard blijft afval voorkomen en sorteren ook dit schooljaar opnieuw onze zorg.
We durven ook dit schooljaar rekenen op een positieve samenwerking met alle ouders en de
oudervereniging. We willen er samen een fijn schooljaar van maken vol vriendschap.
#Samen sterk!
Veel leesplezier.
Patrick Balette, directeur.

1. Veilige schoolomgevingen!
Wij willen aan de ouders en kinderen vragen om enkel het zebrapad als
oversteekplaats te gebruiken. Indien u uw kind na het aanvangsuur (8:30 of
13:15 uur) brengt, gelieve dan steeds de blauwe poort te sluiten!
Er zijn te weinig parkeermogelijkheden vlakbij de school voor wie met de
auto komt. In samenspraak met de wijkagent en dankzij de goedkeuring van de eigenaar
kan het perceel op de hoek Bavostraat/Everselkiezel nog steeds gebruikt worden als
parkeerplaats.
Let op: je kan enkel in- en uitrijden langs de Bavostraat!
Met de fiets of te voet komen blijft natuurlijk de gemakkelijkste en milieuvriendelijkste
oplossing.
Bedankt voor uw medewerking! https://www.youtube.com/watch?v=BOUg4m3kf4Y&t=35s
2. Scholenveldloop-Sportbeurs 24/9+25/9

Deze activiteit werd afgelast.
3. Provinciale thema-actie “veilig schoolverkeer”-1/9/20 tot 30/10/20
De lokale politie zal gedurende de thema-actie extra aandacht besteden aan
overtredingen b
 egaan zowel door volwassenen, jongvolwassenen als kinderen. In de
schoolomgeving zal er gecontroleerd worden op het dragen van de veiligheidsgordel, het
foutief parkeren en op snelheid.
Ons schoolteam steunt deze actie omdat een schoolomgeving en de schoolroutes
‘verkeersveilig’ moeten zijn voor schoolkinderen omdat zij uitermate kwetsbaar zijn in
het verkeer.
4. Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding.
Het CLB organiseert ook dit schooljaar weer spreekuren in onze school, iedere
maandag van 8:15 tot 10:15 uur. Tijdens deze spreekuren kunnen de ouders
met hun vragen terecht bij de schoolverantwoordelijke mevr. Lucia
Voorlopig vinden deze spreekuren digitaal plaats : 011/52 52 05.
(CLB Houthalen)
5. Woensdag: wekelijks fruit op school.
Zoals vorig schooljaar hebben we afgesproken om op woensdag onze fruitdag
te houden. Dit houdt in dat alle kinderen iedere woensdag van thuis een stuk
fruit of groente meebrengen om als tussendoortje op te peuzelen. Voor de
kleuters zorgt de school wel nog voor een stuk fruit. Met dit project willen
we onze kinderen aanzetten om meer fruit en groenten te eten. Elke dag een
stuk fruit/groente kan ook natuurlijk!

6. Buitenschoolse kinderopvang ’t Klim-Op-ke
Kerkenblookstraat 7, 3550 Heusden-Zolder
011/45 61 58
kinderopvang@ocmwheusdenzolder.be
https://www.heusden-zolder.be/bko

7. Briefwisseling september/Wetgeving.
U kreeg/krijgt deze maand per mail verschillende brieven van de school. Mogen wij
vragen dat u alle documenten leest en eventueel invult als dit gevraagd wordt.
●

Brief over de schoolbrochure met schoolreglement: voor akkoord tekenen en
terug meegeven naar de school.
Deze brief is zeer belangrijk want het is een voorwaarde om ingeschreven te
kunnen worden/blijven in onze school!

●

Brief voor toelating publicatie van foto’s op de schoolwebsite: voor alle nieuwe
kinderen

●

Er is een algemeen ROOKVERBOD op de terreinen van de school en in alle
gebouwen op de schoolterreinen! Overtreders zullen conform de wet
gesanctioneerd worden!

●

Voor het kleuteronderwijs een factuur om 60 euro te betalen als jaarbijdrage
voor het tienuurtje (ten laatste 16/10/2020!).
Het overgebleven geld van de bijdrage van het vorige schooljaar is o.a. gebruikt
voor koeken en drank in de noodopvang, voor de huur van de extra lokalen en voor
de aankoop van veiligheidsmateriaal. Bovendien is de bijdrage die normaal zou
verhoogd worden naar 65 euro gebleven op 60 euro. Ik hoop dat hiervoor begrip
kan worden opgebracht.

●

Toestemmingsformulier: Mijn kind wordt ziek op school. Het is voor ons zeer
belangrijk te weten wie wij als eerste dienen te contacteren en om eventueel een
extra noodnummer te kennen indien de ouders niet onmiddellijk bereikbaar zijn.
Ook merken wij op dat gsm-nummers veranderen en de school hiervan niet op de
hoogte werd gebracht. Dus denk eraan om elke wijziging van adres, gsm-nummer
en/of gezinssituatie te melden aan de school.

8. Leesplezier doorgeven-Jarige kinderboekenheldin.
Haar volledige naam is Pippilotta Victualia Rolgordijna Kruizemunta Efraïmsdocher
Langkous, maar je kent haar ongetwijfeld het best als Pippi Langkous. Over de avonturen
van dit vrolijke, eigenwijze en ijzersterke kinderboekenfiguur verscheen 75 jaar geleden
het eerste boek.

Om deze 75ste verjaardag te vieren is er nu ‘Pippi Langkous is jarig’,
een feestboek met een selectie van de tien bekendste verhalen en
met originele (maar nu ingekleurde) illustraties van Ingrid Vang
Nyman. Pippi heeft eigenschappen die ook andere kinderen die het
moeilijk hebben kunnen inspireren. Ze getuigt van veerkracht,
doorzettingsvermogen en ze blijft altijd positief.
Met de aankoop van dit boek geniet je van urenlang voorleesplezier
en steunt het goede doel (www.savethechildren.nl).

9. Samenwerking CLB bij Coronabesmetting.
Het CLB zorgt voor het contactonderzoek en de
beschermende maatregelen op school bij een positief
geteste leerling of leerkracht. De contactcenters en de
huisartsen melden alle positief geteste kinderen en
leerkrachten rechtstreeks aan de CLB-arts,
7 dagen op 7! Ook de school meldt eventueel meldingen
van ouders rechtstreeks aan de CLB-arts.
De arts contacteert dan de school en deelt mee welke ouders per brief worden
verwittigd. Meestal is dat enkel de klas van de besmette leerling/leerkracht.
Er worden geen brieven verstuurd naar alle ouders van de school omdat dat onnodig
massapaniek kan veroorzaken. De CLB-arts werkt daarom zeer specifiek met de
besmettingen die worden gemeld en volgt deze samen met de huisarts op.
Er is dagelijks overleg tussen de CLB-arts en de school bij een besmetting.
Voor alle vragen kan u terecht op het CLB tijdens de kantooruren: 011/52 52 05
www.vrijclblimburg.be/corona
https://www.vclblimburg.be/contact voor een vraag voor een medewerker van het CLB

10. Familietijd is net zo belangrijk als gezond eten en voldoende beweging.
Studies tonen aan dat kinderen van gezinnen die samen tijd
spenderen gelukkiger én gezonder zijn. Hoog tijd om tijd vrij te
maken dus.
4 tips hoe je als gezin meer tijd samen kan spenderen

1.

Ontkoppel van de digitale wereld
Het is niet zozeer de tablets of de gsm’s die het probleem zijn, wel de momenten die
je niet beleefd door die apparaten. Je bent wel aanwezig maar niet betrokken. Leg je
telefoon dus even aan de kant en maak een digitale-snufjes-vrije-zone!

2. Kook en eet samen
Samen aan tafel eten is in sommige families tegenwoordig meer uitzondering dan
regel. En wanneer leer je elkaar beter kennen dan tijdens een lekkere maaltijd?
Stroop die mouwen dus op, verzamel al je ingrediënten en maak samen de lekkerste
gerechten.
3. Plan een maandelijkse excursie
Naar een open weide om sterren te spotten? Een wandeling in het park? Een
speurtocht in het bos? Geef je kinderen iets om naar uit te kijken. En maak het nog
spannender door een kalender te maken waar je alles op kan plannen en samen kan
aftellen.
4. Plan wekelijks een gezinsavond in
Het is eenvoudig om je te verliezen in drukke weekschema’s en huishoudelijke taken.
Plan dus bewust op voorhand een gezinsavond in waar je niet onderuit kan! Het
moeten geen lange of moeilijk te organiseren activiteiten zijn, zolang je maar tijd
maakt voor mekaar. Plan bijvoorbeeld een filmavond in, maak de handen vuil tijdens
gekke wetenschapsproefjes of speel samen een bordspel.
Melissa Tihange

14/09: Lokale raad om 20:00 uur voor de leden
17/09: Boekenbende In de Bib (5A)
18/09: Boekenbende In de Bib (5B)
20/09: Eerste Communie om 9:30 en 11:00 uur (alleen voor de genodigden!)
23/09: Oudervereniging
24/09: Wandel-cross-run (1-2-3-4)
25/09: Wandel-cross-run (5-6)
28/09: LOKALE VERLOFDAG - GEEN SCHOOL!
08/10: Meester Guy’s verteltent voor alle kleuters + leerlingen van 1AB/2AB
13/10: Medische onderzoeken kleuters °2016
16/10: Bieb-bieb-hoera in de bib voor 3A
20/10: Voorstelling ‘Hoe komt Plotter in een boek?’ in de bib voor de 5-jarigen
21/10: Bieb-bieb-hoera in de bib voor 3B
23/10: Dag van de jeugdbeweging
31/10: Start herfstvakantie
08/11: Einde herfstvakantie
11/11: Wapenstilstand – GEEN SCHOOL

De Oudervereniging van De Springplank is sinds vorig jaar lid van
Trooper.be. Door via deze website online te shoppen bij tal van
online-winkels, 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.

