Nieuwsbrief
Het Springcomité!
Nog even en het is weer zover! Pasen! De school leeft er helemaal naartoe! Niet om de
paaseitjes, zeker niet om de paashaas, maar om Jezus’ kruisiging en verrijzenis! Hij is
waarlijk opgestaan!
De afgelopen maanden werd de mini-library al helemaal ingeburgerd! Het is heerlijk om te
zien dat kinderen na schooltijd nog even gaan kijken of er een leuk boek in zit! Een aantal
Springers houden een oogje in het zeil naar de inhoud ervan.
Hetzelfde geldt voor de weggeefkoelkast! Zeker in de kerstvakantie zat ze regelmatig goed
vol en konden omwonenden en passanten genieten van een gratis hapje of drankje. De
koelkast mag gevuld worden met wat je te veel hebt of wil geven aan anderen. Lees zeker
nog even de regeltjes na die bij de koelkast hangen.
We bedanken ook alvast alle SOEPERS! Er volgt voor hen nog een kleine attentie. De
kinderen genoten van al die hart- en handverwarmende soepjes in de afgelopen koude
maanden!
De actie ‘Helm op, fluo top!’ is intussen ook afgelopen. Hierbij konden de leerlingen
stickers verdienen elke keer ze in orde waren met een fluovestje en/of een helm! Met de
gewonnen stickers konden er allerlei activiteiten gedaan worden! Wordt herhaald!
We konden afgelopen week genieten van Sylvia Vanden Heede die op bezoek kwam. De
schrijfster van ‘Vos en Haas’. Ze kwam voorlezen op school en hield een korte
signeersessie. Dit allemaal in het teken van de jeugdboekenmaand. Sylvia was verrast dat
er zoveel boeken verkocht werden op zo’n ‘kleine’ school!
De grootouders van alle kleuters waren van harte uitgenodigd op een gigantisch
grootouderfeest! Alles was er: taart, ballonnen en cadeautjes! Zowel voor de kleuters als
voor hun Moekes, Vakes, Opa’s, Oma’s, … was het een topvoormiddag! Met dank aan de
kleuterjuffen voor de activiteiten en het Springcomité voor taart en koffie!
Zoals jullie al gemerkt hebben, is ook de grote wafelverkoop alweer van start gegaan. Het
weer was prachtig bij de deur aan deur verkoop van de leerlingen en er werden al veel
wafels verkocht en bestellingen binnengebracht… We kijken uit naar het totaal aantal
dozen van dit jaar… SPANNEND! Bij een verkoop van 500 dozen (of meer) kunnen de
kinderen zich aan een verrassing verwachten.
Deze week staat het gezond ontbijt op het programma. De leerlingen en leerkrachten
mogen samen genieten van een lekker en gezond ontbijt. Hiervoor zoekt en vindt het
Springcomité jaarlijks sponsors (Colruyt, Okay, Het Kruidenhoekje, …). We kijken uit naar
deze gezellige ochtend! Ook hiervoor is weer een dankjewel op zijn plaats voor de mama’s
die dit mee voorbereiden en helpen met de boterhammen voor de kleuters klaar te maken.

Zoals reeds gezegd, komt Pasen eraan, dit zal ook niet ongemerkt voorbijgaan, hierover
meer in een volgende brief of uit de mondjes van jullie kinderen… ☺

Belangrijke Weetjes:
- BOL.COM sloot zich aan bij trooper! Als je iets koopt bij bol.com, kan je hiermee
een kleine schenking doen (gratis!) aan onze school. Weet je niet precies hoe dit
werkt, spreek gerust iemand van het Springcomité aan!
- ZESPRI-stickers mogen nog steeds binnengebracht worden op het secretariaat. We
kunnen er altijd ballen of ander leuk materiaal door bestellen.
- Veiligheid en gezondheid vinden we als Springcomité zeer belangrijk. Sommige
mutualiteiten betalen helmen, zonnecrèmes, fluovestjes, fietsbellen, … volledig
terug! Kijk dit zeker na! Heb je zelf voldoende fietshelmen, schenk ze dan aan de
Springplank.
Mààr, de allerbelangrijkste uitnodiging komt nu! Zaterdag 4 mei is het de grote KLUSdag op
school! Er is voor iedereen een geschikt klusje! Je kan best contact opnemen met de
directie als je meer wil weten!
We groeten jullie en wensen jullie alvast een heerlijke paasvakantie,
Het Springcomité
P.S: Volgende data nog te noteren in jullie agenda:
29/4/19 om 19:30u is de volgende Springcomité vergadering, we hopen dat we nog
nieuwe ouders mogen verwelkomen!
Noteer alvast 25 mei in je agenda, het niet-te-missen schoolfeest van De Springplank!

