OKTOBER 2019
Beste ouders,
Het nieuwe schooljaar 2019-2020 is reeds gestart als jullie dit eerste ‘springplanknieuws’ lezen.
Toch wil ik u 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 ook dit schooljaar het beste van maken voor elk kind. We rekenen op een
goede 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 onze website te bezoeken die bijna dagelijks opgefrist wordt met foto’s en teksten.
(www.springplankeversel.be) Op de klasblog komt info per klas of per leerjaar.
De belangrijkste activiteiten van de maand september en begin oktober kan u lezen in de
agenda.
We bezorgden jullie ook een schema van de zwembeurten (eerste trimester voor 3AB)
en een overzicht van de vakantiedagen om te bewaren op het prikbord thuis. Onze school heeft
nu ook gekozen om zwemlessen in te richten voor de leerlingen van het derde, het vierde en het
vijfde leerjaar in het zwembad ‘Sportoase’ in Beringen.
In het begin van het schooljaar kreeg iedere leerling ook een brief mee over de nieuwe
schoolbrochure met het schoolreglement. De schoolbrochure kan je lezen op onze schoolwebsite.
Vergeet niet het invulstrookje correct in te vullen en terug mee te geven naar school!
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, koeken met veel
chocolade en frisdranken. Verder krijgen alle kinderen wekelijks 2 lestijden bewegingsopvoeding
of zwemmen 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.
Let op: vanaf dit schooljaar brengen de kinderen van de lagere school een hervulbare drinkbus
mee naar school en een koekendoosje met de koek voor onder de speeltijd. Zo kunnen we de afval
op school beperken en zo een bijdrage leveren aan het milieu.
Milieuzorg op school (MOS): de werkgroep MOS plant het ganse schooljaar activiteiten met een
grote betrokkenheid van leerlingen en ouders! Weldra meer info.
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 met als jaarthema:
“we vliegen het nieuwe schooljaar in”. Een fijn schooljaar!
Veel leesplezier.
Patrick Balette, directeur.

1. Zwemlessen (eerste trimester)
3A: 10/9, 24/9, 8/10, 22/10, 12/11, 26/11, 10/12
3B: 17/9, 1/10, 15/10, 5/11, 19/11, 3/12, 17/12
2. Veilige schoolomgeving!
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 13:20 uur) brengt, gelieve dan steeds de
blauwe poort te sluiten!
Er zijn te weinig parkeermogelijkheden vlakbij de school voor wie
met de auto komt. De parkeerplaatsen tegen de school zijn
voorbehouden voor de leerkrachten omdat het voortdurend in-en uitrijden gevaarlijk is
voor de fietsers en de voetgangers.
De parkeermogelijkheden aan de broodautomaat zijn bedoeld als kiss- en ride-zone en de
parking aan de frituur kan gebruikt worden als de frituur gesloten is. In samenspraak met
de wijkagent, de oudervereniging en dankzij de goedkeuring van de eigenaar kan het
perceel op de hoek Bavostraat/Everselkiezel ook dit schooljaar weer gebruikt worden als
parkeerplaats. Let op: je kan enkel in- en uitrijden langs de Bavostraat!
Als je parkeert in de aangelegen straten (Bovenstraat, Bavostraat, Everselkiezel) gelieve
dan steeds de inritten van de woningen vrij te houden a.u.b.
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
3. Preventieve fietscontroles.
Weldra voeren de gemeenschapswachten van de gemeente een
preventieve fietscontrole uit in onze school.
Door deze preventieve controle willen wij iedere fietser ertoe
aanzetten om te rijden met een goed uitgeruste fiets en op die manier
hun veiligheid bevorderen.
4. Scholenveldloop-Sportbeurs
Vanaf dit schooljaar is de formule gewijzigd. De veldloop met
sportbeurs wordt omgevormd tot een sportieve halve dag per graad
waarbij het lopen een onderdeel van de halve dag is, gecombineerd met
de sportbeurs en activiteiten.
Dit zal plaatsvinden op donderdag 26/9 en vrijdag 27/9 aan De Veen.
Donderdagvoormiddag voor 3AB en 4AB, donderdagnamiddag vanaf
12:45 uur voor 1AB en 2AB; vrijdagvoormiddag voor 5AB en 6AB.

5. Provinciale thema-actie “veilig schoolverkeer”-2/9/19 tot 27/10/19
Via mail kregen alle ouders een brief van de Limburgse gouverneur. De lokale politie zal
gedurende de thema-actie extra aandacht besteden aan overtredingen begaan 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 voor
kinderen ‘verkeersveilig’ moeten zijn voor schoolkinderen omdat zij uitermate kwetsbaar
zijn in het verkeer.
6. Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding.
Het CLB organiseert ook dit schooljaar weer spreekuren in onze scholen.
Tijdens deze spreekuren kunnen de ouders met hun vragen terecht bij de
schoolverantwoordelijke: mevr. Lucia Evers. Lucia is iedere maandag van
8:30 tot 10:30 uur aanwezig!
Telefonisch contact is steeds mogelijk: 011/52 52 05 (CLB)
7. 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 de
peuzelen. Voor de kleuters zorgt de school wel nog 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!
8. Klasvergaderingen
Jullie werden deze maand geïnformeerd over de klasafspraken voor het nieuwe
schooljaar. Niet vergeten om een emailadres door te geven waar de leerkrachten jullie
kunnen informeren!
9. Briefwisseling september/Wetgeving.
U kreeg deze maand verschillende brieven mee via uw kind of via email. Zoals jullie
ondertussen wel weten verspreiden wij onze klas- en schooldocumenten zoveel mogelijk
via elektronische weg om iedereen goed te informeren en om ecologische redenen.
Mogen wij vragen dat u alle documenten leest en eventueel invult als dit gevraagd wordt.
•

Brief over de schoolbrochure met schoolreglement: strookje invullen en terug
meegeven naar de school via je oudste kind (ten laatste 13/09/19!)
Dit strookje is zeer belangrijk want het is een voorwaarde om ingeschreven te
kunnen worden/blijven in onze school!

•

Vragenlijst sport: voor alle kinderen van de lagere school (ten laatste 13/09/19!)

•

Brief voor toelating publicatie van foto’s op de schoolwebsite: voor alle nieuwe
kinderen (ten laatste 13/09/19)

•

Brief schoolzwemmen + schema zwembeurten (3AB)

•

Sinds 1 september 2008 is er een algemeen ROOKVERBOD op de terreinen van de
school en in alle gebouwen op de schoolterreinen! Overtreders zullen conform de
wet gesanctioneerd worden!

•

Infobrief Veilig schoolverkeer van de provincie Limburg

•

Overzicht van de vakantiedagen

•

Voor het kleuteronderwijs een uitnodiging om 60 euro te betalen als jaarbijdrage
voor het tienuurtje (ten laatste 18/10/2019!)

10. Boekenhoekje: het grote boek van kleine beestjes
Eric Carle, de wereldberoemde maker van het prentenboek
‘Rupsje Nooitgenoeg’, is recent 90 jaar geworden. Dat wordt
gevierd met enkele nieuwe uitgaven. Eén daarvan is ‘Het grote
boek van kleine beestjes’, een knappe verzamelbundel van vier
andere bekende voorleesverhalen: De spin die het te druk had,
De krekel die niet tsjirpen kon, De knappe kniptor en Het
eenzame vuurvliegje.
Na elk verhaal volgen doe-opdrachten voor het hele gezin en een makkelijk en origineel
recept. Voorbeelden voor wie lekkers lust: eetbare spinnen maken of een lichtgevende
smoothie bereiden. Creatief: een kniptor-raket in elkaar knutselen of een krekelinstrument maken. Er staan ook enkele zoekopdrachten in voor kleine en grote speurders,
zoals het vuurvliegje en de krekel vinden en de spin door het doolhof tot bij de vliegen
brengen. Eerst gezellig voorlezen en daarna samen puzzelen, koken of knutselen: dat is
pret verzekerd! (uitgeverij Gottmer) (uit De Bond)
11. Groeipakket-schoolbonus-schooltoelage
De schoolbonus is een vast bedrag dat in augustus wordt uitbetaald voor elk kind dat voor
de maand juli een basisbedrag of kinderbijslag krijgt uitbetaald, ook de kinderen die
geboren zijn voor 2019, onafhankelijk van het inkomen. Het moet dienen als
ondersteuning in de kosten bij de start van het schooljaar. De schoolbonus is een vast
bedrag per leeftijdscategorie en wordt automatisch toegekend door de uitbetaler van
het ‘Groeipakket’: 0-4 jaar: 20,40 euro; 5-11 jaar: 35,70 euro; 12-17 jaar: 51,00 euro;
18-24 jaar: 61,20 euro.
De schooltoeslag vervangt de schooltoelagen of studiebeurzen in het basis- en secundair
onderwijs en is er voor kinderen vanaf 3 jaar. Deze toeslag wordt ook automatisch
toegekend maar is afhankelijk van het inkomen en van de aanwezigheid van je kind op
school. De schooltoeslag bedraagt 103,70 euro per jaar in het kleuteronderwijs en 121
tot 244,37 euro per jaar voor het lager onderwijs.

12. ZORGTEAM 2019-2020: 011/45 58 30 of 0478/43 21 64 (juf Thea)
Juf Thea: zorgcoördinator en zorgvragen voor 3°,4°, 5° en 6° leerjaar:
springplankthea@gmail.com
Juf Dorien: zorgvragen voor de kleuterschool en het 1° en 2° leerjaar:
bogaertsdorien@gmail.com
Juf Axelle: opvolging (begrijpend) lezen in de lagere school + zorgondersteuning
axelleverpoorten@hotmail.com
Directeur Patrick Balette: springplankeversel@gmail.com
011/45 58 30 (school) – 0477/36 88 46 (privé)

ENKELE DATA OM TE ONTHOUDEN!
•

maandag 27 april – donderdag 30 april 2020: Bosklassen 6AB in Massembre

•

zondag 9 februari 2020: Ontbijt in St.-Baaf door oudervereniging Eversel
samen met het Springplankteam

•

zondag 3 mei 2020: Eerste Communie (10:00 uur)

•

zondag 10 mei 2020: Vormsel (9:00 uur)

•

zaterdag 6 juni 2020: Schoolfeest!!!

•

maandag 29 juni 2020: Proclamatie 5-jarigen (18:00uur) en 6AB (20:00 uur)

•

dinsdag 30 juni 2020: Laatste halve schooldag voor de zomervakantie

•

donderdag 27 augustus 2020: open-klas-dag

•

dinsdag 1 september 2020 eerste schooldag 2020-2021

LEES JE 1 7 WARM

Dit schooljaar neemt onze school deel aan het
‘Warmste-Week-project’ van de bibliotheek.
De leerlingen van de lagere school lezen gedurende
2 maanden zoveel mogelijk boeken. Elk kind krijgt een
lees-je-warm-kaart en de kinderen zoeken sponsors die
een bedrag betalen per gelezen boek.
Eind november krijgen de kinderen hun kaart terug mee
naar huis, ze vragen het geld aan hun sponsors en ze
brengen vóór 7 december het geld mee naar school.
Onze school heeft vzw Pinocchio gekozen als goed doel.
Deze vzw behartigt de belangen en het welzijn van de
kinderen en jongeren met brandwonden. Daarbij draagt
ze ertoe bij om het brede publiek te sensibiliseren over
de problematiek van brandwonden bij kinderen en
jongeren.
www.vzw-pinocchio-asbl.be
Mogen wij rekenen op jullie massale steun voor dit
project? Alvast heel veel dank!
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Sportieve halve dag – Atletiekstadion De Veen – 3AB,4AB,1AB,2AB
Sportieve halve dag – Atletiekstadion De Veen – 5AB, 6AB
LOKALE VERLOFDAG = GEEN SCHOOL!
Zwemles 3B
Auteurslezing 5AB
Alles met de bal 3AB en 4AB
Leerbezoek recyclagepark + kringwinkel 6AB
Wereld-dieren-dag
Dag van de leerkracht!
Zitdag CLB-medewerkster (8:30 uur)
Leeruitstap domein Kiewit 5AB
Zwemles 3A
Herfstwandeling De Watersnip 2AB
Lokale raad (20:00 uur)
Meester Guy’s verteltent (KO+1AB,2AB)
De bomenkist in het bos Van Soest (3A)
Dag van de kinderverzorgster
Zitdag CLB-medewerkster (8:30 uur)
Medisch onderzoek 1A (op school)
Zwemles 3B
Lezing in de bieb voor de 5-jarigen
Oudervereniging (20:30 uur)
Medisch onderzoek 6A in de lokalen van het Rode Kruis
Youca Action Day
Leerbezoek gemeentehuis Zolder 4AB
Dag van de jeugdbeweging
De bomenkist in het bos Van Soest (3B)
Zitdag CLB-medewerkster (8:30 uur)
Zwemles 3A
Medisch onderzoek 1B op school
Medisch onderzoek 6B in de lokalen van het Rode Kruis
Inentingen 5AB op school
Voorstelling CC Muze voor 3AB
15:15 uur start herfstvakantie (t/m 3/11)
Einde van de herfstvakantie
Instap peuter

