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nieuwsbrief  
11 februari 2021 

 
 

1. Welkom op onze school!  
 
* Na de kerstvakantie 
   startten deze nieuwe vriendjes in Springeling:    

          Leonie D’hoore (peuterklas) 
          Mohammed Bouchamta (K2) 
          Kawtar Bouchamta (L3) 
          Sama Bouchamta (L5).              
 
        *Op 1 februari verwelkomden we 
          Nora Dumoulein (peuterklas). 
 
        *Na de krokusvakantie 
          start Guillaume Vermote (peuterklas). 
 
 

2. Tweede ingang school Baron van der Bruggenlaan 
     Door het aanhoudende vriesweer kunnen de werken van de aanleg nieuwe ingang 
     aan de tweede schoolpoort helaas niet starten.  
     Hierdoor kunnen we na de krokusvakantie nog geen gebruik maken van die toegang. 
     Zo zullen we nog niet kunnen starten met gelijke begin- en einduren  
     voor alle kinderen van de Baron van der Bruggenlaan.  
     De huidige uurregelingen blijven ook na de krokusvakantie van kracht. 
     Zodra de geplande werken afgerond zijn, licht ik jullie hierover verder in. 
 
 
 

3. Zorg op school: #samentegenpesten (05/02 – 12/02/2021) 
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Ook basisschool Springeling neemt deel aan de Vlaamse 

Week tegen Pesten. Dit jaar geven we extra aandacht aan 

het thema Verbinding. Een goede klassfeer zorgt voor 

verbinding tussen de leerlingen onderling maar ook met de 

leerkracht. 

De leerjaren ondernemen in deze week speciale acties die 

in verband staan met het thema en de 4 pijlers van STIP-IT.  

Samen Tegen Iemand Pesten 

 

Er worden klasuitdagingen aangegaan,  

een speciale STIP-IT wandeling, kringgesprekken, … 

Alsook wordt de Move tegen Pesten gedanst! 

Dit zijn de 4 pijlers van              : 

 Ik vind pesten niet oké en zal er niet aan meedoen! 

 Ik praat erover als pesten mij bang of verdrietig 

maakt. 

 Ik sluit niemand uit, voor mij hoort iedereen erbij. 

 Ik zal altijd proberen op te komen voor iemand die 

gepest wordt. 

 

 

 

4.  Pyjamadag op 12 maart 
 
Wij doen mee met #pyjamadag! 
Onze school doet ook dit jaar mee aan de Pyjamadag 
van Bednet. 

Kom dan maar op vrijdag 12 maart in je pyjama naar 
school uit solidariteit met zieke kinderen 
Kinderen houden hun schoenen aan op de speelplaats 
en in de klas. 

 

 

 

 

5. Nieuws uit de werkgroepen:  
 
Elke leerkracht engageert zich in een werkgroep.  
Wat staat er in het 2de semester nog op het programma? 
 
 
 

STIP-IT! 
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  Werkgroep Pastoraal:  

Campagne Broederlijk Delen 2021 

Tijdens de krokusvakantie is het aswoensdag en dan begint 
de vastenperiode. 
Ook dit jaar proberen wij als school ons steentje bij te dragen 
voor Broederlijk Delen.  
Deze organisatie bestaat dit jaar 60 jaar en deze keer staat 
het land Congo in de kijker.  
We maken kennis met de Congolese jongen Christopher  
(2de  tot 6de  leerjaar) en zijn zus Jeanne (kleuter +  
1ste  leerjaar). 
In alle klassen zal gewerkt worden rond ‘delen’. Er komt geen startmoment in de kerk maar 
de leerlingen zullen dit kunnen beleven in hun eigen klas via een digitale viering op het 
digitaal bord. In de kleuterklassen wordt verteld bij mooie foto’s. 
 
Op 1 april organiseren we dan in onze eigen klasbubbel een sober maal met soep en brood.  
DELEN DOET GOED!!    
 
 

 Werkgroep STEM 
 

 
 
Op school voeden we kinderen op tot zelfstandige jongeren.   
Hierbij moedigen we de Springelingkinderen elke dag aan, van de peuterklas t.e.m.  
het 6de leerjaar, om zelf een oplossing te zoeken voor kleine of grotere probleempjes. 
Samen met meester Jonas deden alle klassen een STEMactiviteit. U zag de activiteiten 
verschijnen op de klasfacebookpagina. 
De kinderen waren enthousiast om samen te ontdekken, ontwerpen, overleggen, 
nadenken, optimaliseren, onderzoeken, uitproberen, herhalen, ….. 
Hopelijk mogen de kleine ontwerpers ook thuis eens iets uitproberen rond STEM….. op 
school gaan we hier zeker mee door! 
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 Werkgroep Milieuzorg Op School MOS 
 
Op vrijdag 29 januari trokken alle kinderen naar buiten want het was Vogelteldag op school! 
Natuurpunt stelde een kant en klaar pakket op voor scholen en leerkrachten om zelf de 
uitleg te geven over vogels. Je hoeft geen expert te zijn, de helft van de fun is de wondere 
vogelwereld ontdekken!   
Alle klassen ontvingen een poster over vogels uit onze omgeving. Hij hangt uit in alle klassen.  
Zo kunnen de kinderen zelf ontdekken welke vogel ze op de speelplaats spotten! 
We registreerden welke vogels en hoeveel we er telden. Dit stuurden we door naar 
Natuurpunt want we kunnen het gewicht van de directeur in vogelvoer winnen  ! 
De top 5: de duif, de kauw, de mus, het koolmeesje, de meeuw.   
 

Voederhuisjes 

Er werden 
voederhuisjes 
geplaatst in de 
tuin van het 
vroegere 
klooster 
(kleuters), 
opvang 
(onderbouw) en 
in de 
Molenstraat 
(bovenbouw).  
 

 
Fijn dat de kinderen zelf met de juf of meester eens de voederhuisjes controleren op eten. 
Als de vogeltjes weten dat ze daar regelmatig vers voer kunnen krijgen, komen zij zeker daar 
naartoe. Naast de vetblokjes eten de vogeltjes ook graan, een brokje appel of ander fruit.   
We hadden het geluk dat we vogeltjes konden spotten op en rond onze voederhuisjes in de 
vogeltelweek.  
Vanaf de lente mogen we de vogels NIET meer voederen.  
Ze gaan zelf op zoek naar hun voedsel dat dan ruimschoots aanwezig is.  
OPGELET! Laat geen lege groene netjes van de voederballen hangen. De vogeltjes kunnen er 
met hun klauwtjes in verstrikt raken. 

 

 

 Werkgroep Taalbeleid  
     
Poëzieweek: Kom maar dichter voor een 
gedicht! 
In de week van 1 tot 5 februari was het 
poëzieweek. In onze school kon je op vele 
plaatsen verrast worden door een gedicht, 
zelfs op de meest ongewone plekken (ook op 
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het wc!). Niets is zaliger dan even de tijd op pauze zetten en een grappig, ontroerend, lief of 
verrassend gedicht te lezen. 
De kleuters en de kinderen van de onderbouw gingen op zoek naar al die gedichten en 
maakten er een gedichtenwandeling van. 
De kinderen van de bovenbouw maakten zelf gedichten, denk maar aan een stiftgedicht of 
een knip- en plakgedicht. Dat gedicht ontstond deze keer eerder toevallig en dat maakt het 
juist mooi.  
In de lagere school keken we ook naar 'The Masked Reader'. Geheimzinnige figuren lazen op 
mysterieuze plaatsen gedichten voor. Aan de leerlingen om te raden wie het gedicht 
voorlas!  

 
Jeugdboekenmaand: van 1 tot 31 maart  
 

 
 
In 2021 bestaat de Jeugdboekenmaand 50 jaar. Dat is niet alleen een goede reden om het 
lezen te vieren.  
Het is ook hét moment om dank je wel te zeggen tegen iedereen die lezen mogelijk 
maakt. Applaus dus voor alle auteurs, illustratoren, redacteurs, vertalers, vormgevers, 
uitgevers, drukkers, boekhandelaren, bibliotheken, scholen, juffen en meesters, 
recensenten, leesbevorderaars en hoera voor alle grote en kleine lezers, voorlezers en 
meelezers.  
We zullen hen tussen 1 en 31 maart op verschillende manieren in de kijker zetten.  
'Lezen is een feest!': onder die noemer vieren we een maand lang! 

 

 

 Werkgroep Wiskunde 
 

De heuse Tafelwedstrijd van Springeling gaat van start! 

 
De leerlingen vanaf het tweede leerjaar worden gestimuleerd om de maal- en deeltafels 
extra in te oefenen. Dit gebeurt al in klas, maar het best doen ze dit thuis ook! Dit kan altijd 
via opdreunen, werkblaadjes of websites (Bingel - maaltafels.be -...).  
We werken met de ganse klas samen om zo in juni hopelijk kampioen van Springeling te 
worden!  
De eerste test komt er aan in maart.  
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 Werkgroep Ontvangstcomité  
       Carnaval op school 

Het lijkt wel al een jaar carnaval,  
met dat gekke masker op onze snoet! 
 
Maar deze week mocht het nog iets gekker!  
Misschien kwam je wel naar school als een echte ontdekker?  
 
Of je was misschien wat bang... 
van juf haar knuffelslang.  
 
In elke klas deden we even lekker zot!  
& Hopelijk mogen we weer vlug uit ons kot … 
 
 

 Werkgroep Socio-emotionele ontwikkeling op school! 
 

IK BEN- JIJ BENT- WIJ ZIJN…  
 
Elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier, op zijn tempo, 
met zijn temperament en gevoelens. 
Elk kind ontwikkelt zich in een omgeving waar ook anderen 
deel van uit maken. 
Aan de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt in elke klas 
aandacht besteed. Dit gebeurt via verhalen, gevoelenspicto’s 
en gevoelensdoosjes, gesprekken, de Springelingmannetjes, … 
 
Ook buiten de klas vinden wij het belangrijk dat de kinderen 
zich goed voelen, dat ze durven praten over hun gevoelens, 
dat ze kunnen samen spelen en respect hebben voor anderen. 
 
De komende maanden wordt extra aandacht gegeven aan de 
socio-emotionele ontwikkeling op de speelplaats.  
Daar komen kinderen met veel andere kinderen buiten de eigen klasgroep in contact en 
ontstaan er geregeld conflicten. Het ontwikkelen van positief spelgedrag, leren omgaan met 
elkaar, gevoelens op een goede manier kunnen uiten… is een groeiproces. 
De komende maanden zullen de Springelingmannetjes ons helpen om deze vaardigheden te 
ontwikkelen. Picto’s en foto’s maken het nog duidelijker. 
 
Februari-maart: Smiley, het oranje mannetje, leert ons respect te hebben voor de 
speelruimte, het spelmateriaal en voor elkaar. We gaan zorgzaam met het speelgoed om en 
zorgen ook voor elkaar. 
 
april-mei: Lucky, het groene mannetje, ziet hoe goed wij het doen, geeft complimentjes. Ook 
wij leren iets goeds over een ander zeggen, zien de talenten en kunnen een “dikke duim” 
geven. 
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juni: Sunny, het gele mannetje, houdt van samen spelen en plezier maken. 
We leren met andere kinderen samen spelen, afspraken maken en die na te leven. Het 
aanleren van speelplaatsspelen bevordert het spelen in groep. 
 
SAMEN MAKEN WE VAN DE SPEELPLAATS EEN FIJNE PLAATS WAAR IEDEREEN  
             ZICH GOED KAN VOELEN EN TEN VOLLE KAN ONTWIKKELEN. 

 
 
6. Familienieuws 
 
 

Geboorte van Kasper, een broertje voor Mathis De Rock (L1A) 
Geboorte van Eloïse, een zusje voor Esmée Desmet (K3A) 
 
 
PROFICIAT ! 

 
 

                                                                           

Overlijden van de grootmoeder  
van Mathis De Rock (L1A) 
 
 
Wij bieden onze innige deelneming aan! 

 
 

 
 
7. Nieuwe data  Eerste Communie en H. Vormsel 
 
 De eerste Communie wordt verplaatst naar zondag 26 september 2021 om 10 uur. 
 Het H. Vormsel wordt verplaatst naar zaterdag 18 september 2021 om 17 uur. 
 
 
8. Nieuws van het oudercomité 

 
Beste ouders 
Meestal is geen nieuws goed nieuws maar in dit geval niet.  
Ook voor onze leden van het oudercomité valt er dit jaar weinig te beleven door 
Covid 19.  
Echter dromen we er toch nog stiekem van om het schooljaar 2020-2021 te kunnen 
afsluiten met een topactiviteit. 
Graag willen we vanuit de directie en het oudercomité ook nog eens oproepen om de 
nodige afstand te houden aan de schoolpoort bij het brengen en het ophalen van uw 
kind/kinderen.  
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We zien nog te vaak te veel ouders samengetroept bij de poort staan.  
Het terug in gebruik nemen van de tweede toegangspoort zal deels een oplossing bieden 
maar de verantwoordelijkheid ligt nog altijd bij elk van ons. 
Tot slot willen we ieder van jullie oproepen om de moed niet te verliezen en 
goed voor jezelf en je naasten te zorgen! 

 

 
 
 
 

 
 

 


