- zo 1/5
- ma 2/5
- di 3/5
- wo 4/5
- do 5/5
- vr 6/5
- ma 9/5
- di 10/5
- do 12/5
- vr 13/5
- zo 15/5
- ma 16/5
- di 17/5
- wo 18/5
- do 19/5
- ma 23/5
- di 24/5
- do 26/5
- vrij 27/5

Feest van de Arbeid
Schaatsen in Hasselt voor de 4- en 5-jarige kleuters (8:45 uur) /
Driedaagse 4AB & 5AB
Zitdag CLB-medewerkster KO (8:30 uur)/ Driedaagse 4AB & 5AB
Driedaagse 4AB & 5AB
Hemelvaartsdag – geen school
Brugdag OHH – geen school
Start verkeersweek (tot 13/5)/ Instap peuters/ Octopus dreamtour 6A
Zitdag CLB-medewerkster KO (8:30 uur)
Zitdag CLB-medewerkster LO (8:30 uur)/ RVB schoolbestuur (19:30 uur)
Afsluiting verkeersweek (14:30 uur)/ Studiereis De Watersnip 3AB/
Uitstap Molenheide 1AB
Pinksteren
Pinkstermaandag – geen school
Zitdag CLB-medewerkster KO (8:30 uur)/ Peiling wiskunde 6A
Frank Daemen vertelt voor K1A en K1B in de bib
KLASFOTO’S / Zitdag CLB-medewerkster LO (8:30 uur)
AV schoolbestuur (20:00 uur)
Zitdag CLB-medewerkster KO (8:30 uur)/ Studiereis 6A/
Schoolreis IKA, K1A en K1B
Zitdag CLB-medewerkster LO (8:30 uur)
Afsluiting ‘kunstproject’ met tentoonstelling en receptie 1AB

1. Zwemlessen
4AB: 10/5, 24/5, 7/6
5AB: 17/5, 31/5, 14/6
2. Schoolfeest
Zaterdag 4 juni 2016 organiseert het schoolteam samen met de
oudervereniging het jaarlijkse schoolfeest met als thema ‘LEKKER
FOUT’ in de school aan de Everselkiezel. Dit jaar kozen we voor de
gebruikelijke formule met om 13:30 uur optredens van de kinderen,
allerlei kinderspelen en workshops, 2 springkastelen, schminken,
tombola-altijd-prijs, eten en drinken voor jong en oud, taart en gebak
en … een leuke wijn- en cavabar. We verwachten jullie!
3. Verkeersweek 9-13 mei/Autoluwe schooldag
Alle kinderen en ouders worden uitgenodigd om tijdens de maanden mei en
juni zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar school te komen.

OP STAP MET KIND EN FIETS: VIJF TIPS
Hieronder vind je enkele tips van Mobiel 21. Deze organisatie voert onderzoek naar
mobiliteit en wil mensen hiermee op een bewuste manier laten omgaan.
1. Controleer voor je de straat opgaat eerst of je kind voldoende fietsvaardig is. Kan
het zijn evenwicht houden, vlot vertrekken, stoppen en vertragen?
2. Begin met een korte en een eenvoudige weg. Zo wordt je kind gewoon aan de drukte
van het verkeer. Nadien kan je de route uitbreiden of kan je de route eens op een
ander tijdstip afleggen.
3. Fiets naast of achter je kind. Wanneer je achter je kind rijdt, heb je een beter zicht
op de gevaren en kan je duidelijke instructies geven. Bovendien zie je ook hoe je kind
het ervan afbrengt. Als je naast je kind fietst, doe dit dan links. Zo vorm je een
barrière tussen je kind en het verkeer.
4. Als je je kind op de mogelijke gevaren van het verkeer wijst als voetganger, zal het
er ook bewuster mee omgaan wanneer het leert fietsen.
5. Hoe meer je oefent, hoe beter het fietsen zal gaan. Ga daarom zo vaak mogelijk met
de fiets op stap.
4. Kom ik op tijd?
Mag ik vragen dat alle kinderen op tijd aanwezig zijn bij het begin van de lessen (8:30 uur
en 13:20 uur) want het is vervelend als er verschillende kinderen te laat in de klas zijn.
Denk er ook aan dat de kinderen na de school tijdig moeten afgehaald worden, er is maar
toezicht tot 15:30 uur en dan worden de kinderen naar de opvang gebracht.
Bedankt voor uw medewerking.
5. Sprookjes
Beginnende lezertjes oefenen hun leestechniek met teksten in een
aangepast leesniveau. Daarnaast lees je best ook meer complexe,
mooi geschreven verhalen voor. De dertig mooiste verhalen van de
sprookjesverteller van Thé Tjong-Khing leent zich perfect tot
voorlezen. Naast klassieke sprookjes staan er ook minder bekende
verhalen in, zoals De versleten schoentjes en De Dansviool. De
verzorgde, grote uitgave op glanzend papier (mét leeslint) en de vele,
kleurrijke illustraties maken van dit boek een mooi geschenk voor het
hele gezin (Gottmer, 24,95 euro) (uit De Bond 1/4/16)
6. Eerste communie/Vormsel
Na een fijne voorbereiding thuis en in de klas deden zondag 17 april
30 kinderen hun Eerste Communie. Proficiat aan de kinderen en hun ouders
en bedankt aan iedereen die deze fijne gebeurtenis heeft voorbereid. We
heten ze welkom in de grote vriendenkring van Jezus
Zondag 24 april werden er 26 12-jarigen gevormd. Proficiat aan de vormelingen, hun
ouders en hun volwassen tochtgenoten en dank aan de catechisten die een heel jaar lang
deze jongeren hebben begeleid.

Al een schooltoelage aangevraagd?
Het kan voor dit schooljaar nog tot 1 juni.
Surf snel naar www.studietoelagen.be

Mama, moeder, moeke, moe, ma
Vandaag is de dag
Dat jij alles mag
Ontbijt op bed
Dat is wat je wekt
Dan een cadeautje
Open maken maar
En dan ben je klaar
Of niet
Nee nog niet
Nog een dikke zoen
Dat hoort erbij
Want vandaag ben je superblij
Heel veel kusjes en knuffels
Zondag 8 mei is het Moederdag. Proficiat aan alle moeders!

Ozo heppie
“Ik voel me ozo heppie
zo heppie deze dag
en als je vraagt: wat heppie
als ik eens vragen mag,
dan zeg ik: hoe wat heppie
wat heppik aan die vraag,
heppie nooit dat heppieje
dat ik hep vandaag?”

ZATERDAG 4 JUNI 2016 OM 13:30 UUR: SCHOOLFEEST
WOENSDAG 29 JUNI 2016 OM 18:00 UUR: PROCLAMATIE 5-JARIGEN !
WOENSDAG 29 JUNI 2016 OM 19:30 UUR: PROCLAMATIE ZESDEKLASSERS !
DONDERDAG 30 JUNI 2016 VOORMIDDAG: RAPPORTEN LAGERE SCHOOL
DONDERDAG 30 JUNI 2016 OM 12:05 UUR START DE ZOMERVAKANTIE !
DINSDAG 30 AUGUSTUS 2016: OPEN-KLAS-DAG van 17:00-19:00 UUR !

KIJK OOK EENS OP ONZE WEBSITE: www.springplankeversel.be

Onze leerlingen van het 6de leerjaar aan het woord:

Verslag van de 3-daagse bosklassen van 6A in Durbuy.

Dag 1: verslag van Bo en Willeke
Eindelijk was het zover, we vertrokken op 3-daagse naar Durbuy!
Om 8.30u namen we de trein in Hasselt, in Luik we stapten we over op weg naar
Barvaux.
Daar werden we met de bus opgehaald.
In het hotel kregen we tijd om onze koffers uit te
pakken. Het waren mooie kamers.
Onze buikjes begonnen te grommelen, dus aan tafel!
We hadden lekker gegeten. (puree, groentjes vlees en
saus)
Ons eerste activiteit was een geschiedeniswandeling in
Durbuy.
Je zou zeggen geschiedenis: saai…..helemaal niet, het
was superleuk!
We hebben veel bijgeleerd van onze toffe gids Jasper. Hij liet ons toneel spelen en
nam ons mee naar het pipi-en-kaka-straatje van Durbuy.
’s Avonds zijn we speleologie gaan doen. Dat is in grotten kruipen. Eerst kregen we
een leuke uitleg daarna moesten we de grot in. Iedereen had ‘slechte’ kleren aan,
maar ze kwamen er nog slechter uit. Dus mama’s veel succes met de was!
Daarna gingen we terug naar het hotel. Na een douche deden we onze pyjama aan
en gingen naar het zaaltje om de dag op een rustige manier af te sluiten.
Dan naar onze kamers, oogjes toe en dromen over de volgende dag.

Dag 2: verslag door Lobke en Tibo
De juffen kwamen de meisjes zingend om half 8 wakker maken. De jongens kregen
water over hun hoofd.
Als ontbijt kregen we cornflakes en boterhammen met
choco of confituur.
Daarna gingen we avonturenloop doen. Dat was heel
fijn.
We begonnen met een stukje te klimmen op de
rotsblokken, dan kwamen we op een brug die zeker op
15m hoogte hing over een ravijn.

Eerst hadden we een beetje bang maar het bleek niet zo eng te zijn. Na de brug
gingen we door het everzwijnenbos. We hadden 2 everzwijnen gezien. (allè bijna)
Tot slot kwam het leukste: de deadride! Dan ging
je via een touw naar beneden. Dat was echt de
max!
Toen gingen we terug naar het hotel. Daar kregen
we ‘everzwijnen’-balletjes met aardappelen en
warme appelmoes.
Normaal gingen we kajakken maar dat ging niet
want het water van de Ourthe stond te hoog.
Spijtig.
In de plaats gingen we rappel en klimmen over
een apenbrug. Dat was ook heel leuk.
Jammer genoeg begon het op het laatste te regenen zodat we goed nat in ons hotel
aankwamen.
We keken uit naar onze bonte avond!
Na de spaghetti zijn we begonnen met een leuke bingo, een Quiz, moppentappen,
dansen en zingen en toneel. Toen dat gedaan was begon onze fuif!!
Dat was heel fijn. Op het einde kwamen onze 3 juffen als K3. Dat was wel grappig.
Nu weten jullie wel het meeste van dag 2.
Daaaaaaaaaaaaaaaaaag!!!!!

Dag 3: verslag door Fleur en Anouk
De laatste dag van onze reis was een leuke afsluiter.
Om het kasteel van Hare Krishna te vinden moesten we
een fotozoektocht doen door de bossen. Na een stevige
wandeling kwamen we aan. Eerst gingen we naar het
winkeltje waar we allerlei dingetjes mochten kopen.
Daarna kregen we een filmpje te zien over Hare Krishna.
Dan mochten we de tempel binnen. (eerst schoenen
uitdoen)
Dat is de plaats waar ze elke dag zingen en bidden voor
hun God. Ze maken ook eten dat wordt geofferd voor Hare Krishna. Daarna mogen
ze het zelf opeten.
Voor we vertrokken kregen we nog een lekker koekje. De bus was er al om ons naar
het hotel te brengen.
Daar kregen we nog een laatste lekkere maaltijd: frietjes met stoofvlees! En een ijsje
als dessert mmmm…
Nu konden we vertrekken naar het stadje Durbuy om
wat winkeltjes te bezoeken. Sommigen hadden een
ijsje gegeten of iets gedronken.
Met de bus zijn we tot aan het klein stationneke
gebracht. Tijd om naar huis te gaan.
We hebben het allemaal superleuk gehad maar waren
ook blij om onze ouders terug te zien.
De super drie-daagse zat erop!!!!

