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nieuwsbrief 

oktober 2020 
schooljaar 2020-2021 

Beste ouders, 
 
Zoals u reeds vernam in de media zal de herfstvakantie met 2 dagen verlengd worden. 
Alle scholen in Vlaanderen van basis- en secundair onderwijs maken de brug naar 11 november en 
openen opnieuw op donderdag 12 november. 
Mag ik een warme oproep doen om ook in de vakantie alert te blijven?  
De coronacijfers stijgen enorm sterk… 
Laten we tijdens de verlengde herfstvakantie met zijn allen de veiligheidsmaatregels naleven en onze 
sociale contacten beperken.  
Zo proberen we de besmettingsrisico’s in te perken en kunnen na de herfstvakantie de scholen 
hopelijk openblijven. 

Wil u (ook tijdens de vakantie) steeds de school verwittigen via mail indien u of uw kind in 
quarantaine moeten? 
 
Het Springelingteam bedankt u voor uw gedeelde bezorgdheid. 
 
 
 

1. Nieuwe vriendjes in de peuterklas  
(gestart op 1 sept.) 

 
Julian Becker                         Andreas Demeulemeester                       
Mohammed Kalawi              Elise Beernaert                        
Emilia Demey                        Amélie Mahieu 
Mette Benoit                         Lyo Glorieux                                        
Maxence Moenens              Rayan   Yousef          
                                        

Instappertjes die starten na de herfstvakantie in 
de peuterklas 
 
Natalia Dubrownik                               Clarice Neirynck 
Olivia Baudoncq                                   Thibo Vermeulen 
Leonie Bearelle                                     Lias Delaere 
 
 
 

                  VAN HARTE WELKOM OP ONZE BASISSCHOOL SPRINGELING ! 
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         2.  Herfst: Nu de dagen korter worden en het ’s ochtends nog  
                duister is en het ’s avonds vlugger donker wordt... 
                Zichtbaarheid van al onze schoolkinderen vinden wij  
                enorm belangrijk! 
                Zij zijn graag gezien!  
                Daarom: Met hun FLUO-JAS komen we naar de klas! 
                Werkt het VOOR –EN ACHTERLICHT van de fiets van  
                je kind ? Bedankt om dit even na te kijken. 
 

3. Nieuws van het oudercomité 
                

Tijdens onze eerste vergadering mochten we 3 enthousiaste nieuwe leden verwelkomen  
binnen ons oudercomité: 

- Lorenzo Cappon, papa van Lowie Cappon in klas K2A 

- Jordi Demey, papa van Emilia Demey uit klas K1A 

- Nicholaj Demurie,  papa van Alexander Demurie uit klas K1C. 

!!!WELKOM!!! 
Kon je er niet bij zijn op onze eerste vergadering maar wil je ons alsnog 

vervoegen, mail dan zeker je gegevens naar: 

Oc.springeling@outlook.com. 

 We namen  een vliegende start en kochten een 
nieuwe dikke grote springmat aan voor tijdens de 
lessen lichamelijke opvoeding. Deze werd bij het 
begin van het schooljaar direct in gebruik genomen. 

 Alsook een houten werkbox van Creatool (voor STEM 
sciene technology engineering mathematics) de 
STEM box kan gebruikt worden in alle klassen van de 
school en leert de kinderen op een speelse manier 
over Techniek, Technologie, Wetenschap en Wiskunde. 

 We schaften heel degelijk en duurzaam 
speelmateriaal aan voor de kleuters. Hiermee 
spelen ze tijdens de speeltijden. Het kan netjes 
opgeborgen worden in de witte kast aan de 
turnzaal. 

 We zijn reeds van start gegaan met de 

koekjesverkoop omdat andere activiteiten niet 
mogelijk zijn omwille van het coronavirus. We 
blijven bij dezelfde leverancier als vorig jaar omdat 
dit een succes was.  Hopelijk kunnen we dat dit jaar 
evenaren. 

BREAKING NEWS: dit jaar kan je online bestellen en 
overschrijven.  
Mogen we vragen dit zoveel mogelijk te doen? Het is snel,  
gemakkelijk en vooral veilig. 
 
Hou het veilig en een fijne herfstvakantie toegewenst! 
Het oudercomité. 
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4. Nieuws uit de werkgroepen van het schoolteam 
Elke leerkracht van onze school  engageert zich naast de klasopdracht  in een bijzondere werkgroep. 
Zij werken doorheen het schooljaar acties uit. 
Een greep uit de activiteiten: 
 

 Werkgroep Wiskundebeleid: 

Dit schooljaar willen we inzetten op de basis van wiskunde. 
Dat wil specifiek zeggen dat het hoofdrekenen en de maal- en deeltafels onze prioriteit 
worden. 
Wekelijks zullen de tafels geoefend worden in klas. 
Natuurlijk hopen we dat dit ook thuis aan bod komt want alleen maar op die manier zal je 
echt klaar zijn voor het grote werk… Een echte tafelcompetitie! 
Enkele klassen zullen het tegen elkaar opnemen in de grote Tafelwedstrijd van Springeling! 
Bereid je alvast maar voor! 
 

 Werkgroep Ontvangstcomité :  
De werkgroep zal ook in deze Coronatijd de Week van de Senioren niet vergeten. 
We zetten onze allerbeste GROOTOUDERS graag in de kijker vanaf 15 november 2020! 
Ook Sinterklaas blinkt al op onze kalender. We hopen de kindervriend te mogen ontvangen. 
Hoe dan ook, hij zal de Springelingkinderen zeker niet vergeten, ook niet in deze aparte tijd! 
 

 Werkgroep Socio-emo 
Op vrijdag 16 oktober was er groot bezoek op school bij de kleuters! 
De Springelingmannetjes Smiley, Happy , Sunny , Funcky en Lucky zagen elkaar terug na een hele 
lange tijd . Ze waren heel blij elkaar terug te zien .  
Ze kwamen nog eens vertellen aan de kleuters waarvoor elk mannetje staat en hoe belangrijk 
vriendschap wel is . 
Happy die staat voor “ik voel me goed " had een tekening gemaakt voor Smiley .  
Smiley die staat voor "respect en beleefdheid " was heel dankbaar en zorgde ontzettend goed voor 
de tekening waar Happy zoveel werk ingestoken had . 
Toen kwam Lucky . Lucky die staat voor "complimentjes geven " . Lucky feliciteerde  Happy met zijn 
tekening en zei dat Happy de beste tekenaar van de wereld was. 
Daarna kwam Funcky ook aan . Funcky die staat voor "anders zijn mag" . Funcky liep achterwaarts in 
plaats van voorwaarts . Hij houdt er namelijk van om een beetje anders te doen en dit mag . Funky 
zag op zijn beurt de tekening en zei  : "Ik vind de tekening wel mooi maar ik hou meer  van een 
schilderwerkje. Ik zie ook geen roze kleur in de tekening en dat is juist mijn lievelingskleur , daar hou 
ik zo van ". 
Smiley zei heel rustig: “Ja, je mag een ander kunstwerkje liever zien. Als we allemaal van hetzelfde 
zouden houden, dan zou het maar saai zijn .” 
En toen kwam Sunny. Sunny die staat voor "speeltijd, toffe tijd”. Sunny stelde voor om samen een 
spelletje te spelen want ze hadden elkaar al zolang niet meer gezien .  
De 5 mannetjes speelden samen een spel en ondervonden nog maar eens hoe belangrijk 
"vriendschap" wel is .  
Daarom zongen ze op het einde samen het lied " Echte vrienden". Ze dansten en lachten en nodigden 
de kleuters uit om mee te zingen en mee te dansen . Je ervaarde 
de verbondenheid tussen alle kleuters . Wat was dat een warm 
moment! 
Nu zullen alle kleuterjuffen de mannetjes verder uitwerken in de 
klas aan de hand van spelactiviteiten .  
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De mannetjes spraken af om binnen enkele maanden terug te keren om te zien of alles goed zit op 
onze school en of de waarden van de mannetjes nageleefd worden . 
Op donderdag 29 oktober is het de beurt aan de kinderen van het lager. De leerlingen van het vijfde 
leerjaar gaan dan in groepjes (coronaproof) op klasbezoek in de andere leerjaren. 
Elke leerling speelde een ander 'mannetje'. Ze voeren een leuk toneeltje op zodat alle waarden van 
de mannetjes worden opgefrist.  
Knap van het vijfde leerjaar! 
RESPECT ,BELEEFDHEID - ZICH GOED VOELEN  - COMPLIMENTJES GEVEN  - ANDERS ZIJN MAG  - en 
SAMEN SPELEN ,  

DAAR STREVEN WIJ NAAR IN SPRINGELING . 
 

 Werkgroep S.T.E.M. 
STEM, dat is Science Technology Engineering en Mathematics. Op Springeling doen we dat 
regelmatig! In de bovenbouw gaat weldra de STEM-olympiade van start. Dat is een wedstrijd waarin 
de leerlingen van het 5e en 6e leerjaar hun technologische kennis wordt getest. Aan het metalen 
plaatje naast de deur van de Molenstraat kan je zien dat we dat al héél lang doen op onze school!  
36 pittige vragen over elektriciteit, krachten, chemie, mechanica, wiskunde… Benieuwd wie er dit 
jaar met de pluimen gaat lopen! 
Ondertussen kregen de leerkrachten tijdens de vergaderingen en de pedagogische studiedagen nog 
extra uitleg rond STEM om dit nog beter te kunnen overbrengen in de klas. 
Meester Jonas doet ook zijn ronde in de klassen. Telkens heeft hij een uitdaging of een probleem bij 
zich. Enkel met de hulp van de leerlingen uit onze school lukt het om het op te lossen. In de klas van 

juf Trui hielpen ze hem met zandlopers die sneller 
en trager moesten lopen. Bij juf Claudine werd 
een werkende waterpijp, waterafvoer en 
wateropslag gemaakt. Bij juf Catherine en juf 
Manon wordt de klas uitgedaagd met: “Hoe 
weten we nu hoeveel regen er is gevallen? Was 
het veel of weinig?” Alle klassen komen in de 
periode voor de krokusvakantie aan de beurt. Wie 
weet klopt meester Jonas misschien binnenkort 
wel op de deur van de klas van jouw kind… 

 
 

 Werkgroep M.O.S. Milieuzorg Op School 
De schooltuin wordt dit jaar door de jongsten van onze school bewerkt. De kleuters en 1ste leerjaar 
nemen een deel voor hun rekening. De rest van de grond vullen wij dit najaar met voorjaarsbollen 
zoals narcissen, tulpen, …. Daarvoor zijn wij hen heel dankbaar. 
Juf An (L4b) verpot en stekt huiskamerplanten. Er worden plantjes uitgedeeld aan de andere klassen. 
Mini-containerparkjes staan opgesteld in de beide vestigingsplaatsen.  
Onze hoofdgedachte blijft ‘Verminder afval dan moet men minder sorteren en recycleren’.  
We hebben onze dopjesbak waarin we dopjes sparen voor de blindengeleide honden.  
We sorteren plastiek in de witte plastieken ton.  We proberen dit enorm te beperken door gebruik 
te maken van koeken- en fruitdoosjes met de naam van het kind erop.  
De blauwe PMD-bak staat ernaast. De blauwe vuilnisbakken voor PMD zijn al algemeen gekend op 
school.  Opgelet, in Wielsbeke mag er heel veel in de PMD-zak: ook botervlootjes, yoghurtpotjes, 
schaaltjes van vlees en kaas, … 
De gele ton van de batterijen staat ook in het rijtje. Er mogen nog steeds batterijen meegebracht 
worden naar school. Deponeer ze in de gele ton zonder plastiek of ander afval.  
De gele container voor papier en karton staat buiten. Wisten jullie dat er GEEN plastiek of andere 
zaken in de container mogen belanden?Dat verstoort enorm het recycleerproces.  
In de zwarte restafvalbak wordt er alleen iets ingegooid dat nergens anders past.  
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De week van het bos 
Van 11-18 oktober was het de week van het bos. Elke klas had op een of andere manier contact met 
het bos. Het bos op Hernieuwenburg baadt momenteel nog in mooie herfstkleuren. De vruchten 
vallen met bakken uit de bomen en de paddenstoelen komen uit de grond. Een herfstwandeling in 
het bos is leuk, leerrijk en gezond! Een ideetje voor in de herfstvakantie? 
 

 Werkgroep Taalbeleid  

 
Gezien in de krant? >>>>>> 
Het leesbos in de Molenstraat 
is officieel geopend! De 
kinderen van het 4de, 5de en 6de 

leerjaar kunnen er ’s middags 
terecht om lekker te lezen.  

OPROEP!  
De boekencollectie in het 
leesbos kan nog heel wat 
aangevuld worden. Heb je nog 
boeken, strips of weetboeken 
waar thuis niet in gelezen 
wordt? Breng ze mee naar 
jouw klas en we zoeken er een 
mooi plaatsje voor in ons 
leesbos!  
Alvast bedankt! 

 
Voorlezen: dat is leesplezier 
doorgeven aan jong en oud.   
Tijdens de voorleesweek (21-29 
november 2020) zetten we 
graag het belang én het plezier 
van voorlezen in de kijker!   
Voorlezen stimuleert de 
taalontwikkeling, de 
concentratie, de creativiteit en 
de sociale vaardigheden van 
kinderen.  Bovendien is 
voorlezen de beste aanzet tot 
een leven lang leesplezier. 
Onder het motto’ Lezers maak je samen’ leest elke leerkracht eens in de voorleesweek in een andere 
klas dan de eigen klas voor.  Samen genieten de kinderen van dit fijne voorleesmoment.   
Naast de vele leeslesjes in de klas, is het belangrijk om ook thuis aandacht te besteden aan lezen.  
Ouders zijn immers cruciaal voor de leesopvoeding van een kind: hun invloed is het grootst.  Maar ze 
staan er niet alleen voor!    Want lezers, die creëer je samen. 
 

 Werkgroep Pastoraal 
Wij willen alle vormelingen, eerste communicanten en hun familie een dikke proficiat wensen met 
hun langverwachte moment. Hopelijk konden jullie er allen alsnog van genieten! 
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Wisten jullie dat wij dit schooljaar starten met Godly Play-verhalen? Elke klas van de lagere school 
kan dit schooljaar zo’n bijbelverhaal beluisteren. Dit godsdienstmoment gebeurt in de kerk van 
Wielsbeke. 
Godly Play nodigt uit om in een verhaal binnen te komen en het mee te beleven. De verteller spreekt 
de nieuwsgierigheid en verbeelding van kinderen aan om zo samen met hen een rijkdom van 
betekenissen te ontdekken in de verhalen. Het verhaal 
wordt op een creatieve manier verwerkt en op een leuke 
manier afgesloten. 
4 weken voor Kerstmis houden we de advent. Zowel in de 
lagere school als in de kleuterschool starten we deze 
periode met een mooi en sfeervol moment in de kerk. 
Hierbij plaatsen we ook de actie van welzijnszorg in de 
kijker. Dit jaar gaat dit over leefbaar wonen hier in 
Vlaanderen. Normaal wordt deze actie elk jaar gekoppeld 
aan ‘Soep op de stoep’ maar dit jaar kan dit spijtig genoeg 
omwille van corona niet doorgaan. 
 
 
 

 
5. Familienieuws in september en oktober 
     Geboorte van Massimo Moenens, een broertje voor Ilay (2de lj), Elice (3de kl), Maxence (peuterkl) 

  Geboorte van Kato Vanheuverswijn, een zusje voor Bo (3de kl) en Noa (1ste kl) 
VAN HARTE GEFELICITEERD ! 

  Overlijden van de opa van juf Tineke (2de lj A) 
  Overlijden van de oma van juf Kimberly (ICT-coördinator)     
  Overlijden van de opa van Oliver (3de kl) en Julian Becker (peuterklas)   

ONZE INNIGE DEELNEMING ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


