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Hier zijn we weer met een update vanuit het Springcomité! 

Mààr eerst een oproep! Meestal vermelden we die onderaan de brief, maar allerlei 

wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat hoe verder een brief vordert, hoe minder 

aandacht er nog overblijft van de lezer… Bij deze!  

We zijn al làng op zoek naar ouders die ons team willen versterken! Dus heb jij een hart voor je 

kind(eren) en een hart voor de school van je kind(eren) dan nodigen we je heel graag uit om 

vrijblijvend eens te komen kijken op een vergadering van de Springers (nee, je moet niet kunnen 

polsstokspringen, hoogspringen, verspringen, … inspringen is al voldoende). De volgende vergadering 

zal zijn op 2 mei om 19:30 uur, en hopelijk weer lekker in’t echt op school! 

 

Wat hebben we de afgelopen maanden ondernomen? 

- Warme soep op school in de wintermaanden is maar een paar keertjes kunnen doorgaan, 

omwille van de coronamaatregelen. Hopelijk kan dit volgend jaar weer vollebak (of 

vollesoeppot?)! Niettemin een dikke merci aan alle vrijwilligers die zich beschikbaar hadden 

gemaakt en bereid waren om voor buikverwarmende soep te maken/uitdelen. 

 

- De dag van de directeur is niet ongemerkt voorbijgegaan, we porden de leerkrachten aan om 

lieve post-its te schrijven met de leerlingen zodat wij ze de dag op voorhand konden gaan 

ophangen in’t directielokaal. Vergezeld met frisse bloemetjes zullen de directies (jawel, het 

zijn er twee, juf Evelien en juf Zwannet) zich wel in de wolkjes gevoeld hebben. 

 

- De kiwi-ballen, die we elk jaar gratis op school mogen ontvangen, werden geleverd! Elk jaar 

verzamelen we 300 kiwi-stickertjes (die met ‘zespri’ op), in ruil krijgen we van ‘Fruit, een 

lekkere buit!’ 20 speelballen voor de speelplaats. Toch ook weer wat centjes uitgespaard! 

Zespri-stickers mogen altijd binnengebracht worden op het secretariaat, zodat we tegen 

volgend schooljaar ons voorraadje stickers hebben klaarliggen! Bedankt! 

 

- We merken dat de corona-toestanden voor sommigen onder ons echt wel ‘genoeg’ zijn 

geweest en dat sommigen soms praktische moeilijkheden ervaren. We willen graag als 

ouders elkaar helpen. Dus, heb jij ergens hulp bij nodig, dat kan een vervoersprobleem bij 

quarantaines zijn of het ophalen van boodschappen of een maaltijd omdat mama ziek is (we 

weten allemaal dat als mama’s ziek worden, de huishoudens vierkant draaien), dan kan je 

ons contacteren en kijken we of we je kunnen verder helpen (ouderraad@despringplank.net 

of een Springer aanspreken). 
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Aandachtspunt!  

Een agendapunt dat elk jaar terugkomt in de Springcomitévergaderingen, is verkeersveiligheid. We 

merken allemaal dat het niet zo gemakkelijk manoeuvreren, parkeren en stationeren is in de directe 

schoolomgeving. Helaas kunnen we voorlopig geen efficiënte of effectieve verbeteringen 

aanbrengen, maar er zijn wel een paar puntjes waarmee we het voor al onze kinderen veiliger 

kunnen maken: 

- Sportieve kindjes (en ouders) die met de fiets of te voet naar school komen, als jullie al een 

fluohesje dragen, dan zien ouders die met de auto komen jullie nét iets beter! Fantastisch 

dat jullie voor de sportieve en milieuvriendelijke manier kiezen! 

 

- Eigenaars van grote gezinnen of beter, eigenaars van grote, lange auto’s, als jullie je lange 

auto parkeren tegen de draad, dan komt jullie ‘poep’ vaak op de straat, waardoor het nog 

onveiliger wordt voor kinderen die van en naar de auto’s lopen. Jullie kunnen met de straat 

mee parkeren aan de overkant, of wat verder gaan staan in de Godshertogenstraat richting 

Gijmel, daar is een ruime parking. 

 

- Kiss-and-ride-ouders, super dat jullie je kinderen snel komen afzetten of ophalen, maar 

gebruik hiervoor niet het zebrapad. Er zijn veiligere plaatsen die daarvoor kunnen dienen. 

→ Als we allemaal een beetje ons best doen, dan wordt het hopelijk net iets veiliger buiten de 

schoolpoorten. 

 

Wat komt eraan? 

- Weldra starten we in het Springcomité met de voorbereidingen en organisatie van de wafel- 

en koffieverkoop! Dit levert elk jaar een aardig bedrag op dat kan geïnvesteerd worden in de 

kinderen. Alvast bedankt om hier mee een groot succes van te maken! De leerlingen krijgen 

ook een verrassing als ze het quotum bereiken voor dit jaar! 

 

- Als de coronaregels het toelaten, zal er dit jaar ook weer een gezond ontbijt georganiseerd 

worden op school door onze Springers. De kinderen vinden het heerlijk om samen te 

ontbijten en te genieten van lekkere en gezonde producten. Hiervoor kunnen we meestal op 

heel wat sponsors rekenen, maar als jij nog sponsors kent, laat het ons zeker weten! 

 

- Tegen dat we de maand mei bereiken, gaan we ervan uit dat de coronaregels wel terug een 

schoolfeest gaan toelaten! Wat hebben we dat toch hard gemist! Een gezellige dag, met 

ouders, leerlingen, leerkrachten, … We kijken er naar uit! 

 

Vragen, opmerkingen, bedenkingen, suggesties, complimentjes …  mogen allemaal bij ons terecht 

komen op het volgende mailadres (ouderraad@despringplank.net) of gewoon aan de schoolpoort! 

 

Het Springcomité 
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