Nieuwsbrief
Het Springcomité!
De kerstperiode werd al feestelijk ingezet door de allereerste Kerstmarkt van de Springplank. Het
was een warme en gezellige avond, met lekkers van het Springcomité, knutsels van de kinderen,
kraampjes van (plaatselijke) handelaars en veel inzet van leerkrachten en vrijwilligers! Bedankt!
De Springers (leden van het Springcomité) hebben hun eerste 2 vergaderingen al achter de rug,
maar elke ouder is meer dan welkom om eens te komen kijken/vergaderen. De volgende
vergadering zal doorgaan op 19 februari, noteer het alvast in je spiksplinternieuwe agenda!
Waarmee zijn we zoal bezig geweest in de afgelopen maanden?
- Zoals jullie al hoorden van jullie kinderen, wordt er elke vrijdag weer heerlijke soep
geserveerd door (groot)ouders/vrijwilligers/… zeker nu de temperaturen onder het
vriespunt beginnen te zakken is zo’n warme tas soep echt verwarmend op vrijdag! Dit gaat
nog door tot de krokusvakantie!
- In oktober was er de “dag van de leerkracht”, deze kon ook niet zomaar voorbij gaan. De
leerkachten werden getrakteerd op een heerlijke lunch en een klein cadeautje, terwijl
ouders de speelplaatsbewaking overnamen. Even genieten voor het leerkrachtenteam!
- Ook de verjaardag van Sinterklaas passeerde niet onopgemerkt, de kinderen kregen
allemaal een zakje lekkers van het Springcomité.
- Verder hebben verschillende ouders intensief geholpen aan de voorbereidingen van de
kerstmarkt. Er werden ook prachtige kerstkaarten ontworpen en er waren verschillende
workshops.
Waarmeer kan je ons helpen?
- Zespri-stickers (van de kiwi’s) zijn welkom op het secretariaat. Hiermee kan de school elk
jaar opnieuw ballen aanvragen voor op de speelplaats!
- De zegeltjes die je krijgt bij aankopen in Dreamland. Als je er te veel hebt, je er niets
mee doet, of net te weinig hebt om je kaart vol te krijgen, schenk ze aan de school, vorig
jaar konden we op die manier educatief speelgoed aanschaffen!
- Handige Harry’s of Henriettes die hun handen uit de mouwen willen steken zijn welkom.
We hebben sinds september een tuinhuisje staan, bedoeld als snoezelruimte, maar er is
nog wat werk aan! Het dak is nog niet in orde, de elektriciteit moet nog gelegd worden en
er moet nog een likje verf overheen (kent iemand sponsors van verf?). Ouders,
grootouders, buren, … als je iemand kent die wil helpen, stuur ze maar door naar het
Springcomité, zodat die gezellige ruimte snel afgewerkt kan worden!
Wat gaat er nog aankomen?
- Het gezond ontbijt komt er heel binnenkort weer aan! We kijken er al naar uit.
- De grote wafelverkoop start ook weer in het komende voorjaar.
Hiermee sluiten wij alvast het jaar 2018 af en springen al verder naar 2019! Tot dan!

