Springplanknieuws
November-december 2021
Jaarthema: De Leesbeesten
Beste ouders
We naderen stilaan het einde van het eerste trimester.
Het is de periode waarbij vooral onze jongste kinderen spannend uitkijken naar de sint, maar
ook de periode waarin met de nodige sfeer en gezelligheid toegeleefd wordt naar Kerstmis.
In november zijn er ook nog heel wat activiteiten gepland.
Dit sprinplanknieuws geeft je in een notendop een overzicht.
Corona maatregelen
Vanaf 8 november zijn er opnieuw extra maatregelen voor het onderwijs.
Via mail zijn jullie hiervan op de hoogte gebracht. Toch zetten we het hier graag nog even op
een rijtje.
De kinderen van het vijfde en zesde leerjaar dragen in de klas een mondmasker.
Ventileren en verluchten zijn het belangrijkste wapen tegen het virus. Voorzie laagjes kleding
voor de kinderen. Op die manier kunnen ze zich aanpassen aan de wisselende temperaturen
in de klas.
Uiteraard blijven de andere hygiënemaatregelen (ontsmetten, handen wassen, afstand
houden) belangrijk.
Volwassenen dragen een mondmasker bij het brengen en afhalen van de kinderen.
Oudercontacten zijn sinds 17 november verplicht digitaal. Bij een fysiek overleg wordt een
mondmasker gedragen.
In onze school zien we een weerspiegeling van de tendens in de maatschappij, namelijk een
verhoging van de besmettingen.
We proberen hierover zo goed mogelijk te communiceren. We stellen echter vast dat we bij
geïsoleerde besmettingen het contact met het CLB niet altijd meer kunnen verwachten.
We houden ons aan de strenge veiligheidsvoorschriften. Zowel in de kleuterschool als in de
lagere school dragen de leerkrachten een mondmasker wanneer de veilige afstand niet kan
gegarandeerd worden. Ook onze leerkrachten zijn waakzaam en bij de minste twijfel maken
ze gebruik van een zelftest.
Bij een cluster besmetting (4 besmette kinderen binnen de zeven dagen in één klas) gaat de
klas één week in quarantaine. Deze week hebben we gemerkt dat, wanneer de leerkracht
besmet is en er omwille van de jonge leeftijd van de kinderen onvoldoende afstand
gehouden kan worden, de klas sneller volledig in quarantaine geplaatst wordt. Wij volgen
hier de richtlijnen die ons opgelegd worden. We zijn er ons zeer van bewust dat dit voor jullie
als ouders geen evidente maatregel is.
We willen jullie nog eens met aandrang vragen om de maatregelen ernstig te nemen, bij
enige twijfel contact op te nemen met de huisarts en dit advies op te volgen.

Enkel door samen te werken raken we hier weer door. We hopen dat de school zo kan blijven
draaien en we de kinderen het onderwijs kunnen bieden dat ze verdienen.
Veiligheid op school
Na de schooluren en tijdens het weekend was onze speelplaats regelmatig een gezellige
plaats om af te spreken met vrienden. We vonden ook regelmatig glasscherven op de
speelplaats. Dit willen we voorkomen.
Vanaf nu zal de poort, na de schooluren, gesloten worden. Dit voorkomt een vrije in-en
uitloop van niet- bevoegden. Gelieve er rekening mee te houden dat dit ook wel betekent dat
er dan geen fietsen, jassen, tassen,... meer kunnen opgehaald worden na de schooluren.
Fluo TOP
Onze schoolomgeving in Eversel wordt zichtbaar dankzij jullie hulp!
Bedankt om jullie kinderen zo zichtbaar te maken om naar school te komen!
Maak er een gewoonte van om in de herfst en wintermaanden jezelf en je kinderen zichtbaar
te maken in het verkeer.
Heb je geen fluohesje? Hebben je kennissen of familie ook geen fluohesje op overschot?
Vraag zeker eens bij je verzekering of ziekenfonds. Deze instanties hebben vaak gratis
Fluohesjes ter beschikking.

Koekjesverkoop
Onze koekjesverkoop was een groot succes!
Bedankt aan al onze kinderen en ouders met de aan-en verkoop van de koekjes.
Bedankt aan de oudervereniging voor de vlotte organisatie en verdeling van de koekjes.
Kwartierlezen/Voorlezen/ VOORLEESWEEK
Naast het kwartierlezen in de klas, zal in de volgende periode ook het voorlezen extra in de
kijker gezet worden. Tijdens de voorleesweek plannen we voorleesmomenten op school.
We vinden het jammer dat ook dit jaar geen ouders en grootouders kunnen uitgenodigd
worden om te komen voorlezen.
Een gezellige voorleeshoek waar de kinderen genieten van een boeiend verhaal lijkt ons een
leuk alternatief en draagt bij tot het leesplezier.
Maar ook thuis willen we het voorlezen stimuleren!
Is er iets gezelligers dan op een koude najaarsavond samen genieten van een heerlijk
voorleesmoment? Via mail zullen de nodige initiatieven toegelicht worden.
We kijken alvast uit naar leuke foto’s.

Uit ons schoolleven gegrepen…

Ook in de kleuterschool leeft het thema boeken heel erg. De
kinderen bouwden een boekenrek om de boeken in op te bergen.
Ze kijken uit naar de voorleesweek!

Onze gezellige voorleeshoek

Sint op school
Het zijn drukke tijden voor sint en piet. Onze kinderen tellen vol ongeduld af naar hun komst
op school. Wij verwachten hen op donderdag 2 december. Maar eerst komt strooipiet langs
en zetten de kinderen hun schoen.
De pieten zijn al druk in de weer met het verzamelen van de verrassingen en geschenken
voor de kinderen. Sint is niet meer van de jongste, wil het graag veilig houden, vandaar dat
we hem voorgesteld hebben om zijn troon op de speelplaats te zetten. Op die manier kan hij
rustig genieten van al de mooie liedjes en dansjes die de kinderen voor hem hebben
voorbereid.
Rapporten
Het is gebruikelijk om een trimester af te sluiten met een evaluatie en rapportering.
De rapporten van de kinderen van de lagere school worden uitgereikt op vrijdag 3 december.
We kiezen ervoor om dit toch wel spannend moment voor de kinderen af te ronden voor het
sinterklaasweekend. Op die manier kunnen ze ontspannend genieten van de verrassingen
van de sint.
Oudercontacten
Zoals eerder al vermeld is het verplicht om de oudercontacten digitaal te laten doorgaan.

In de kleuterschool worden momenteel uitnodigingen bezorgd voor de planning van de
oudercontacten.
Vanaf maandag 6 december starten de oudercontacten in de lagere school.
Ijstaarten
Onze traditionele ijstaarten worden dit jaar opnieuw te koop aangeboden.
Op donderdag 23 december kunnen deze vanaf 15u00 afgehaald worden op de speelplaats
van de lagere school. Binnenkort ontvangen jullie een uitnodiging om jullie bestelling te
plaatsen.
Ontbijt (30 januari 2022)
Naar jaarlijkse gewoonte organiseren we ook dit schooljaar een ontbijt. Naar alle
waarschijnlijkheid zal dit opnieuw gebeuren op dezelfde manier als vorig jaar, als afhaal.
Door de goede organisatie van onze oudervereniging kon iedereen het ontbijt op een vlotte
manier afhalen en in de eigen bubbel genieten.
In het verleden konden we vaak rekenen op vrijgevige sponsors die ook financieel een
steentje willen bijdragen. Ben jij zelfstandige en voel je er wel iets voor om de school ook
hierin te ondersteunen, neem dan zeker contact op met iemand van de oudervereniging. Zij
helpen jullie graag verder om de mogelijkheden te bespreken. Dit kan via het mailadres
oudervereniging@despringplankeversel.com.
Wij kijken er zeker naar uit om weer lekker te smullen.
Beste wensen
Corona houdt ons nog steeds in haar greep. Elkaar in nabijheid het allerbeste wensen voor
het nieuwe jaar is niet vanzelfsprekend. Toch vinden we het belangrijk om iedereen die
samen met ons school maakt, een hoopvol 2022 te wensen.
Hou het veilig en gezond en geniet van de mooie momenten met elkaar.

- ma 01/11

ALLERHEILIGEN

- di 02/11

ALLERZIELEN

- zo 07/11

Einde van de herfstvakantie

- ma 08/11

INSTAPDAG KLEUTERSCHOOL
Start Leesbeestenweek: Duik eens in een boek → Kleuterschool

- wo 10/11

MST → 1A
Bib, bib, Hoera → 3A

- do 11/11

WAPENSTILSTAND

- vr 12/11

Lokale verlofdag

- ma 15/11

Schoolvoorstelling De Muze → 3AB
MST → 1B
Bib, bib, Hoera → (VM) 3B

- wo 17/11

Oudervereniging (20u15)

- do 18/11

Zitdag CLB-medewerkster (10u30)

- ma 22/11

START VOORLEESWEEK

- do 25/11

Zitdag CLB-medewerkster (10u30)

- zo 28/11

Start Advent

- ma 29/11

Schoen zetten op school

- di 30/11

Bib-voorstelling: Welkom Sinterklaas → Vlindergroep

- wo 01/12

Strooipiet op bezoek
Schoolvoorstelling De Muze → 1AB

- do 02/12

Zitdag CLB-medewerkster (10u30)
Sint op bezoek

- vr 03/12

Rapporten

- ma 06/12

VERJAARDAG SINTERKLAAS
Start oudercontacten lagere school.

- do 09/12

Zitdag CLB-medewerkster (10u30)

- vr 10/12

Alles met de bal (VM) (Koersel) → 4AB

- ma 13/12

Alles met de bal (NM) (Heusden) → 3AB

- wo 15/12

Oudervereniging (20u15)

- do 16/12

Zitdag CLB-medewerkster (10u30)

- ma 20/12

Gezellige weken in de klas: voorlezen door het zesde leerjaar

- do 23/12

Zitdag CLB-medewerkster (10u30)
Afhalen ijstaarten (15u00)

- vr 24/12
- za 25/12

START KERSTVAKANTIE (12u15)
KERSTMIS

