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EINDE KROKUSVAKANTIE
Start jeugdboekenmaand “Wat doet KUNST?’
Complimentendag!
Instap peuters
Zitdag CLB-medewerkster (8:30-10:10uur)
START INSCHRIJFPERIODE 2
Zwemles 4A
Klasvergadering instappers kikkerklas (19:30 uur)
Zitdag CLB-medewerkster (8:30-10:10uur)
zwemles 4B
Jeugdboekenmaand ‘KUNST’’ in de bieb 4A vm en 4B nm
Netbaltornooi 6AB (sporthal Bolderberg)
Zitdag CLB-medewerkster (8:30-10:10uur)
American Games voor 5AB in Lummen (9:00 uur)
Zwemles 4A
Congres directies Limburg (directeur is afwezig)
Netbaltornooi voor 5AB (sporthal Bolderberg)/
Congres directies Limburg (directeur is afwezig)/
Oudervereniging (20:30 uur)
Congres directies Limburg (directeur is afwezig)
Congres directies Limburg (directeur is afwezig)
LENTEWANDELING (tussen 14 en 16 UUR)
Zitdag CLB-medewerkster (8:30-10:10uur)
Leeruitstap HBvL drukkerij in Beringen 5AB
Zwemles 4B
STUDIEDAG = GEEN SCHOOL VOOR DE KINDEREN!!!
RAPPORT 2 (lagere school)
Leeruitstap zuivelcentrum + boerderij in Peer 4AB
Zitdag CLB-medewerkster (8:30-10:10uur)
Zwemles 4A

1. Zwemlessen
4A: 03/3
4B: 10/3

17/3 31/3
24/3

2. Bedankt!
Het valentijnsontbijt van de school in Sint-Baaf op 9 februari was een
groot succes. We willen iedereen hartelijk bedanken voor de steun en een
speciale dank aan alle sponsors, alle ouders van de oudervereniging en de
leerkrachten voor hun inzet! Met de opbrengst van het ontbijt zal de
kleuterspeelplaats worden opgefrist.
Onze volgende activiteit samen met de oudervereniging is een toffe
LENTEWANDELING op zaterdag 21 maart 2020 van 14:00 tot 17:00 uur
met vertrek en aankomst op de speelplaats van de school.
Van harte welkom!
Verder staat ook nog het schoolfeest op de terreinen achter St.-Baaf op
zaterdag 6 juni 2020 op het programma. U bent zeker welkom.
3. Veertigdagentijd
Broederlijk Delen Campagne 2020: ‘Delen doet goed, ook met het zuiden!’’
Ndeye (14) woont met haar familie in
Ndama Thiekké, een dorp in Senegal. Ndeye
helpt haar mama, zowel in het huishouden
als op het landbouwveld: ”Mijn dochter
helpt me voor en na de school. Ze is jong
maar heel dapper!”
Vier jaar geleden sloot de mama van Ndeye zich aan bij een vrouwengroep,
ondersteund door Symbiose, waardoor ze vorming kon volgen in duurzame
landbouwtechnieken en toegang kreeg tot de collectieve tuinbouwvelden.
“Mama kweekt nu groenten voor ons, maar ook om te verkopen. Ze verdient
zelfs zes keer zoveel als voorheen!”
Niet enkel het inkomen maar ook de kwaliteit van de groenten ging erop
vooruit. “Mama zegt dat we vroeger vaak buikpijn en diarree hadden, maar
nu ze geen pesticiden meer gebruikt zijn we veel gezonder.”
L’Union fait la force of Samen Sterk, dat is hoe de mama van Ndeye de
vrouwengroep omschrijft. Ze werken nooit alleen, maar helpen elkaar waar
nodig, met kennis, arbeid en zorg voor gezin en milieu. Een deel van het
inkomen steken ze in een gezamenlijke spaarkas voor later. Op die manier
kon het gezin van Ndeye al bakstenen kopen om het huis te verbouwen.
Meer info op www.broederlijkdelen.be

4. Leerlingenaantal
Op 1 februari 2020 telden we 151 (+16) kinderen in de kleuterschool en
241 (+8) leerlingen in de lagere school. De Springplank telt nu dus 392
kinderen. Op 25 mei (de laatste instapdatum voor nieuwe peuters) zullen
we 406 kinderen hebben.
Bedankt aan alle ouders voor het vertrouwen in onze school!
5. Boekenhoekje-Puzzelpret
Zelf een gek verhaaltje verzinnen, dat is pas boeiend!
Met de puzzel ‘Dieren op wielen’ van topillustrator
Leo Timmers loopt dat op wieltjes. Twaalf grote, dubbelzijdige stukken
vormen twee puzzels van maar liefst 170 centimeter. Aan de ene kant
staat op elk helder gekleurd puzzelstuk een vrolijk dier dat een voertuig
bestuurt. Om er enkele te noemen: konijn in een sportwagen, olifant in een
brandweerwagen, varken in een tractor … De aansluitpunten van de
puzzelstukken hebben telkens de tint van het volgende, passende stuk.
Maar wil je peuter de volgorde zelf bepalen, dan kan dat ook. Op de
achterkant verschijnt een lange stoet aan kleurrijke en knotsgekke
voertuigen met dieren. De fantasierijke file staat afgedrukt op een witte
achtergrond en het is een tikkeltje moeilijker om de delen in elkaar te
laten passen. En vraag je je af waar die bonte bende op de witte plaatjes
naartoe gaat? Dat zal jouw puzzelkampioentje je wel vertellen.
(Querido, 15,50 euro) (Uit De Bond)
6. Jeugdboekenmaand.be
In 2020 zal 'Wat doet KUNST?' het thema zijn van
Jeugdboekenmaand. We hebben het over hoe kunst je
fantasie en verbeelding triggert. Over waarnemen – in de zin
van kijken, maar ook in de zin van luisteren en voelen. Over
kunst als middel om iets uit te drukken, of dat nu jezelf, een
idee, gedachte, een gevoel, een sfeer of nog iets anders is.
Kunst gaat over meer dan alleen maar mooie dingen. Het zet iets in
beweging. Het trekt je verbeelding op gang. Het roept een gevoel op. Het
triggert de nieuwsgierigheid. Het zet je aan het denken. Je zou kunnen
zeggen dat het kunstwerk op zich pas het begin is.
De boeken die we naar voor schuiven, illustreren deze invulling. Dat
betekent dat we verder gaan dan alleen maar kunstig gemaakte – knap
geschreven of prachtig geïllustreerde – boeken. De vorm is met andere
woorden niet genoeg, het thema 'Kunst' moet ook gethematiseerd worden.
Benieuwd naar meer? Hou de website in de gaten voor alle nieuwtjes!

7. KOM IK OP TIJD
Ik stel vast dat er nog steeds verschillende kinderen ’s morgens
te laat op school zijn. Het is niet leuk voor de kinderen als ze te
laat in de klas komen en de juf/meester en de andere kinderen
worden gestoord. Ook een oproep om de kleutertjes op tijd te
brengen zodat de juffen met alle kleuters samen in de klas de dag kunnen
beginnen. Alvast bedankt voor jullie medewerking.
8. PARKEREN ROND DE SCHOOL
Op vraag van de oudervereniging, de buurtbewoners, de wijkagenten en de
school wil ik de afspraken nog eens herhalen.
De verharde parkeerplaatsen tegen de school zijn voorbehouden voor de
leerkrachten omdat het in- en uitrijden van voertuigen zeer gevaarlijk is
voor de fietsers en voetgangers die uit de richting van Eversel-centrum
komen.
De verharde parkeerplaatsen aan de broodautomaat dienen voorlopig als
‘kiss- en ride-zone’ waar kinderen afgezet kunnen worden. Het is de niet
bedoeling dat hier auto’s langdurig parkeren. Deze parking kan door de dag
gebruikt worden door bezoekers en leveranciers.
Er zijn ook parkeermogelijkheden aan de frituur. Gelieve hier op een
verstandige wijze te parkeren zodat er geen auto’s ‘vastgezet’ worden. LET
OP: gelieve de parking voor de poort links naast de frituur vrij te houden
voor de bewoners van nummer 56! Het magazijn rechts van de frituur moet
ook bereikbaar blijven!!
De ‘groene’ parking in de Bavostraat die wij van onze buren mogen gebruiken
is inmiddels welbekend. Hier mag zowel kort als lang geparkeerd worden.
Gebruik ook hier uw gezond verstand om op een gepaste wijze te parkeren
zodat er zoveel mogelijk auto’s kunnen staan.
Het is absoluut verboden om voor de school op de rijweg, voor of achter het
zebrapad, met draaiende motor stil te staan en uw kinderen te laten in- of
uitstappen. U dient uw voertuig steeds te parkeren om de kinderen te laten
in- of uitstappen! De wijkagenten zullen hier streng op toezien.
Het is streng verboden om te parkeren voor op of de eigendom van de
huizen rond de school ook al nodigt de vrije ruimte uit om te parkeren. Let
op: in die vrije ruimtes zitten soms deksels van regenwaterputten en
dergelijke en het is niet de bedoeling dat hier geparkeerd wordt.
De voetgangers die de school verlaten steken over op het zebrapad en
volgen dan de afgebakende voetgangersroute tot aan de parkings. De
voetgangers die richting Eversel-centrum wandelen, gaan voor de
geparkeerde auto’s door naar hun geparkeerde auto’s of eventueel naar de
opvang.

