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Wist je dat… 

Juf Nela een nieuwe 
leerkracht is op onze 
school? Zij leert aan 

de anderstalige 
kinderen en de 

kinderen uit Oekraïne 
de Nederlandse taal.

 
 De eerste leerlingen 
op Erasmus gegaan 

zijn? Enkele 
leerlingen van het 

vijfde en zesde 
leerjaar deden mee 
aan een project in 
Evergem en Rome.     

   
We een nieuwe 

website hebben?
www.de3sprong.be

NIEUWSBRIEF - OKTOBER ‘22
Woordje van de directie 
Beste ouders, 

We hebben het schooljaar feestelijk ingezet. 

Wat een leuke eerste schooldag mochten de kinderen beleven! Als piloot van de 
school vond ik het fijn om samen met mijn steward en stewardessen de kinderen 
te verwelkomen. Doorheen de eerste schooldag werden de kinderen uitgedaagd 
om talrijke leuke spelletjes als proef te doen. Goed nieuws…iedereen behaalde 
zijn of haar vliegbrevet! 

We zijn het schooljaar ingevlogen, de herhalingsleerstof zit erop en het eerste 
rapport met oudercontact is achter de rug. 

Dat we fier mogen zijn op onze 
kinderen is geen geheim.  

We wensen hen samen met jullie een 
fijne en deugddoende 
herfstvakantie! 

Met vriendelijke groeten, 

Nina Beeckmans,                               
directeur. 

http://www.de3sprong.be
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Halloweentocht op de Rakkertjes 
Dankzij het goede weer werd de ingang naar de speelplaats omgetoverd in een waar 
halloweendecor.  

Heel wat verklede kleuters hadden hun ouders en familie meegenomen voor een donkere tocht 
door de versierde straten en een stukje bos. 

Onderweg hielden de deelnemers halt bij verschillende stops waar groot en klein verwend 
werden met griezelige hapjes en drankjes. De kleuters luisterden naar een spookverhaal en 
voerden verschillende opdrachten uit. Ze kregen glitt 

ertattoos en heel wat buurtbewoners verwenden de kleuters met snoepjes. 

Eenmaal terug op school werd iedereen verwend met een lekker tasje pompoensoep met 
sandwich of toast. De kleuters die hun opdrachtkaart tot een goed einde hadden gebracht 
mochten grabbelen in onze griezeldoos en kregen een verrassing.  

Daarna was het nog tot laat gezellig vertoeven rond de halloweenbar. 

Het was alweer een topeditie! Bedankt voor de massale opkomst en de hulp en hopelijk tot 
volgend jaar!
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Dag van de sportclub! 
JOEPIE!! Onze school werd uitgeroepen tot de winnende school van de actie ‘Breng je 
sportclub naar school’. Onze directie en de sportgangmaker mochten een cheque van maar 
liefst €250,00 in ontvangst nemen. Deze cheque kunnen we gebruiken om bij MOEV 
sportmateriaal te ontlenen.  
  
Op deze dag roepen Sport Vlaanderen en MOEV alle leerlingen en leerkrachten op om in de 
outfit van hun favoriete sport(club) naar school te komen.  
  
Voor het tweede jaar op rij gingen wij hier nog een stapje verder in en nodigden we terug een 
aantal plaatselijke sportclubs uit om enkele initiaties te geven aan onze leerlingen. Zo konden zij 
ook eens van andere sporten proeven.  
  
Alvast een dikke dankjewel aan de deelnemende sportclubs.  
  
Krachtbal Donk, stal ’t Vossenhol, Felicity’s dance world, Movimento, KSVK Maldegem. 
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Groetjes uit het 1e leerjaar 
1september, …, een belangrijke dag voor veel kinderen en 
leerkrachten, maar zeker ook voor ons. 

De eerste weken leerden we vooral elkaar kennen, ook Et 
en Tientje Tel zitten bij ons in de klas! 

Et helpt ons met lezen en schrijven. Hij houdt van 
voetballen en drummen. We leerden ondertussen over 
‘nel’ en ‘hol’ en we zijn klaar om nieuwe woorden te 
hakken en te plakken. Op naar een nieuw leesavontuur! 

Met Tientje leerden we de getallen tot 10. We kunnen al 
hoeveelheden splitsen met de splitsmachine. Cool,hoor! 

We hebben ook nog tijd voor beweging, een buitenles, 
knutselen en binnenkort ons eerste atelier samen met het 
tweede leerjaar. Spannend!
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Erasmus 
De voorbije twee maanden stonden er reeds 2 Erasmusmobiliteiten op het programma. 
Van 27 tot 29 september waren we met tien leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar op bezoek 
in onze partnerschool ‘t Vurstjen in Evergem. Dit project ‘lundanta kune ‘ of ‘samen spelen’ is een 
inclusieproject dat we samen met 2 scholen uit Spanje en Portugal beleven. 
We speelden samen spelletjes van vroeger en leerden elkaar beter kennen tijdens een bezoek aan 
Gent. 
Voor het tweede project ‘From Idea to Reality’ trokken we van 16 tot 22 oktober met 5 kinderen 
naar Rome. Hier werkten we heel wat creatieve, muzische activiteiten uit. 
We werkten met keramiek , dansten op traditionele muziek , we deden een interactieve 
schattenjacht … 
Ook een bezoek aan het prachtige Rome stond op het programma. 
Pizza, pasta en gelato mochten zeker niet ontbreken. 
2 geslaagde mobiliteiten waar de leerlingen prachtige herinneringen aan overhouden maar vooral 
zoals Nestor het mooi formuleerde ‘ Ik heb een valies vol levenservaring mee naar huis.’

Etwinning project : Every day 
schoollife 

Het tweede leerjaar gaat dit schooljaar een 
eTwinningproject uitwerken samen met de landen IJsland 
en Denemarken. Elke maand zullen ze een kijkje nemen hoe 
hun vriendjes in die andere landen diezelfde dag beleven. 
Op 26 oktober brachten de kinderen van juf Evelien en juf 
Véronique hun favoriete knuffel mee naar school en vierden 
net zoals in IJsland en Denemarken: Teddybear Day. 
Op ons programma stonden: Hommelen, een toets maken, 
speeltijd en een buitenles over evenwijdige zijden. Een hele 
leuke verwendag voor onze knuffels. Misschien moeten we 
die “Teddy Bear dag” volgend jaar nog maar eens opnieuw 
doen.
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Een enthousiaste leerkracht aan het woord 
De Digi-sprong 

Ik, die leerde schrijven met een pennenstok en het schoonschrift hoog in het vaandel draag. Die onze 
prachtige, rijke, Nederlandse taal graag promoot. Zet dit schooljaar uitdagende sprongen in een 
nieuwe wereld. 

Sprong 1: 

Naar het 5de leerjaar bij een fantastische collega juf Cindy. Bij juf Sabine ga ik nog graag op de 
koffie. 
Sprong 2: 

SNAPPET 21ste century skills. Les geven met een digitaalplatform. 
Werken met groene bolletjes, rode bolletjes, half groen bolletjes … 
Instructiefilmpjes maken ‘Fluitje van een cent’ zei meester Maarten. Met zijn pofessionele hulp en 
mijn stappenplannetjes waar hij zoveel ‘leute’ mee heeft; leer ik les geven op een heel andere 
manier. 
Wat een knappe bollebozen hebben dit programma ontworpen en uitgewerkt! 
Niet meer verbeteren, knippen, plakken, extra werkblaadjes zoeken om te differentiëren; de 
computer doktert alles uit voor de juf. ’t Is knap! 
Maar wat leuk om te ervaren dat de juffen toch nog broodnodig zijn om nog eens alles met handen 
en voeten uit te leggen. 
Sprong 3: 

Back to basics. Werken in een taal- en rekenschrift. 
‘Noteer de datum in de kantlijn.’ ‘Wat is een kantlijn, juf?’ 
‘Schrijf de titel en trek er een lijn onder.’ 
‘Verdeel je blad in twee kolommen.’ 
Voor mij ‘peace of cake’ maar niet zo evident voor kinderen uit de 21ste eeuw. 

Niet alleen voor de kids maar ook voor mij is het een leerrijk schooljaar. We beloven ons uiterste best 
te doen en met glans te slagen. 
Een enthousiaste juf Nancy 
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Grootouderfeest in het Kleuterdorp! 
 

De kleuters van het kleuterdop mochten eindelijk terug hun grootouders trakteren op een ontbijt en 
een spetterend mega-cool feest met als thema " De NEEhoorn". 

Voor deze speciale gelegenheid werd de grote eetzaal omgetoverd tot een echt hartenwoud.  In dit 
woud wordt een kleine poezelige eenhoorn geboren, maar zij gedraagt zich niet helemaal als een 
eenhoorn.  Ze zegt constant op alles NEE, dus noemen we haar een NEEhoorn.   

Een dank je wel voor alle aanwezige grootouders, kleuters en collega's om er een warm feest van te 
maken en omdat wij van feesten houden treden we nog eens op voor onze ouders op vrijdag.   

Volg onze avonturen op instagram: despeurneuzen_3sprong / juf.lies.de3sprong / jufsaskia2022 
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Theater Zuidervis 

Donderdag 6 en vrijdag 7 oktober stond ons jaarlijks bezoek met het theatergezelschap Zuidervis 
op de agenda. 
De kleutertjes en de leerlingen van het eerste en tweede leerjaar kregen het toneelstuk:dat Nonkel 
Isidoor te zien. Een toneelstuk over verlegen zijn, zich niet speciaal voelen. Ervaren hoe moeilijk 
het soms is om vriendjes te maken. Maar ook een toneelstuk vol ontdekkingen en magische 
avonturen. 

De leerlingen van het vierde tot het zesde leerjaar maakten kennis met Betonblokken. Het 
toneelstuk dat voor hen werd opgevoerd ging over eenzaamheid en het opsluiten van zichzelf 
hierdoor. Over het verstoppen in een fantasiewereld en hoe deze wereld ons terugbrengt naar de 
werkelijkheid. 

Theater Zuidervis staat gekend voor zijn interactieve manier van toneelspelen, waardoor de 
kinderen zich dan ook heel actief uitleven en meer begaan zijn met de thematiek die ze aan hen 
voorschotelen. 
We kijken terug naar een leuke toneelervaring en hebben wederom een prachtige boodschap 
meegekregen.
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11 NOVEMBER 
Geen school 

Wapenstilstand

1
14 + 15 NOVEMBER 

Grootouderfeest 

Rakkertjes

2 3

Kerstvakantie

4

Waarom de herfst zo leuk is! 
Noten! Kastanjes! Paddenstoelen!    

Wandelen in het bos of het park en schoppen in de blaadjes? Wie zei daar dat de herfst kil en 
guur is? 

Het eerste leerjaar A en B ontdekten op maandag 10 oktober waarom de herfst zo leuk is!  

Herfst is leuk omdat: 

… we kunnen rapen en eten van de grond 

… we paddenstoelen kunnen observeren 

… de blaadjes knisperen onder je voeten 

… het gezond is, een frisse neus te halen 

… er zoveel kriebelbeestjes en spinnen te zien zijn 

… het park vol afval ligt en dat is goed nieuws. Ja, echt! Als het over natuurlijk afval gaat 
tenminste.        Dat wordt helemaal gerecycleerd ten voordele van het park of het bos. 

… de herfstzon ons gelukkig maakt. De koude voegt een gezond blosje toe op de wangen. 

… het een prachtig seizoen is, vooral door de mooie kleuren waarin de meeste bomen zich 
hullen. 

                                                     Herfst zien, horen, voelen, ruiken, smaken … maar vooral beléven! 
                                                     Herfst, wat heb jij ons véél te zeggen en te tonen. 

6 DECEMBER
Sint op school

24 DECEMBER -  
8 JANUARI 
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