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Tielt, 15/10/2021 
 

Weeknieuws 18/10/2021 – 24/10/2021 
 
Beste ouders 

 

Onderstaand vindt u het weeknieuws van 18/10/2021 t.e.m. 24/10/2021. Ik roep alle ouders op onderstaande informatie 
grondig door te nemen en, waar nodig, gevolg te geven aan bepaalde zaken/oproepen. 

 

Weeknieuws kleuter en lager 

● KIDS-festival op 27/11/2021! 
Er zal kunst gemaakt worden met een vogel met lange steltenpoten. Er zal een kunstig 
aquarium verschijnen… Iemand een goudvis teveel?    
En er komt nog heel wat meer…  
Jullie hebben deze datum ondertussen toch met stip in jullie agenda aangeduid? 

● Dinsdag 12/10/2021 was een bewogen dag. 
Ondanks alle onheilstijdingen van afgelopen dinsdag, kenden we een behoorlijk normale schooldag. Onze school 
stond continu in contact met de politie- en overheidsdiensten en nam alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen. 
Kinderen en personeelsleden liepen op geen enkel ogenblik gevaar. In de namiddag kregen we de melding dat de 
crisissituatie onder controle was en dat de “schoolse avondspits” normaal kon verlopen.   

● Schoolfotograaf op 18/10/2021 
Aanstaande maandag komt de schoolfotograaf voor alle klassen, behalve L3 en L4. Deze twee klassen zijn 
immers op sportweek. Echter geen paniek… De fotograaf komt in juni nog eens terug voor hen! 

● Dag van de jeugdbeweging op 22/10/2021 
Aanstaande vrijdag 22/10/2021 is er de dag van de jeugdbeweging. Het spreekt voor zich dat we al deze kinderen in 
uniform op school verwachten! 

● Soep op 27/10/2021. 
Nu het terug mag, nemen de kleuters een leuke traditie opnieuw op. Ze maken op 27/10/2021 voor het eerst terug 
lekkere soep. Mijn voorraad is reeds besteld. Jullie kunnen dat binnenkort ook doen! 
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● Rapport en oudercontact op 28/10/2021. 
De laatste week voor de vakantie krijgen de kinderen uit het lager hun rapport. Voor alle klassen (kleuter en 
lager) is er oudercontact op 28/10/2021. Volgende week zal in het weeknieuws een link staan om je in te schrijven 
voor dit oudercontact. Wij verwachten van elk kind een ouder op het oudercontact. We zijn immers partners in 
het begeleiden en vormen van je kind. 

● Ouders op forum op 29/10/2021  
Zoals we reeds eerder communiceerden, nodigen we de ouders dit jaar tweemaal uit om mee te genieten van 
onze forumwerking. Jullie kunnen dit een eerste keer doen op vrijdag 29/10/2021. Over de inhoud gaan we jullie 
nog lekker niks verklappen. We beloven wel dat het een fijne en leuke namiddag wordt! Wie er nu niet kan bijzijn, 
krijgt nog een tweede kans op 1/04/2022. Registratie van aanwezigheid is noodzakelijk. Via onderstaande links kan 
u uw plaatsje reserveren: 

o Forum lagere afdeling. 

▪ Start: 13.20u. 
▪ Alle ouders dienen stipt om 13.15u aanwezig te zijn onder het overdekte deel van de speelplaats 

van de lagere afdeling. 
▪ Inschrijven dient u hier te doen. 
▪ Er is nog plaats voor 30 extra ouders. 

o Kleuterforum. 
▪ Start 14.20u. 
▪ Alle ouders dienen stipt om 14.15u aanwezig te zijn onder het overdekte deel van de speelplaats 

van de lagere afdeling. 
▪ Inschrijven dient u hier te doen. 

● Covid-19: Welke maatregelen hanteren we? 
We geven jullie graag mee dat de vaccinatiegraad onder ons team 100% bedraagt (Bron: CLB o.b.v. cijfers van het 
Ministerie van Volksgezondheid). Als er geen nieuwe/bijkomende informatie is, verwijzen wij vanaf nu steeds naar 
het laatste weeknieuws met informatie betreffende covid-19. 
 

Weeknieuws voor de kleuterafdeling 

● De kleuters gingen op 11/10/2021 naar Ardooie. 
Afgelopen maandag gingen K2 en K3 naar bos t’ Veld in Ardooie. Ravotten in een bos met herfstkleuren…  
Wat hadden we een groot plezier!!! 

 
 

http://www.despringplank-tielt.be/
https://forms.gle/h4zmCygomLWaXwMt5
https://forms.gle/ahhrjcJDXZprS7wP8
https://despringplank-tielt.be/wp-content/uploads/2021/10/2021.10.01-Weeknieuws-04.10.2021-10.10.2021.pdf
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Weeknieuws voor de lagere afdeling 

● Leerlingenraad op 11/10/2021. 
De leerlingenraad van 11/10/2021 werd verschoven naar aanstaande maandag 18/10/2021. 
Alles omtrent de leerlingenraad is steeds te volgen via: https://despringplank-tielt.be/leerlingenraad/.   

● Typlessen voor L4, L5 & L6 zijn gestart. 
Sinds afgelopen maandag zijn 15 kinderen aan het tikken geslagen. Ze deden dat met zeer veel ijver! 
Wie juf Pascaline wenst te contacteren, kan dit via een mail naar typlessen@despringplank-tielt.be. 

● L1 & L2 gingen op 14/10/2021 naar het bos. 
Niet alleen de kleuters bezochten het bos. Ook L1 en L2 deden dat op 14/10/2021. En jawel, ook zij hebben genoten 
van een dagje herfst in het bos!  

● Sportweek L3 & L4 van 18/10/2021 t.e.m. 22/10/2021. 
Aanstaande maandag 18/10/2021 start de sportweek voor L3 & L4. Ze zullen zweten en zwoegen, maar vooral 
ferm genieten! 

Diverse info 

Wij worden als school vaak gecontacteerd door diverse organisaties, met de vraag om informatie te bezorgen aan de 
kinderen en/of ouders. Als deze zaken relevant zijn, spelen we dit graag aan jullie door. U vindt dergelijke zaken in dit 
luikje van het weeknieuws terug. 

● Letters & Co – Literaire kermis voor jonge boekenwurmen. 
Letters & Co is onze trouwe partner in de uitbouw van onze schoolbieb. Bovenstaand evenement wordt sterk 
aanbevolen voor al onze kinderen die graag in de boeken duiken! 

● Opvang tijdens de herfstvakantie door Stad Tielt. Inschrijven via onderstaande link. 

● Tannekes Brabbel – Stad Tielt. 
 

 

Voor verdere info staan ons team en ikzelf steeds ter uwer beschikking. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Bjorn Moerman 
Directeur Basisschool De Springplank 

http://www.despringplank-tielt.be/
https://despringplank-tielt.be/leerlingenraad/
mailto:typlessen@despringplank-tielt.be
https://www.lettersenco.be/nieuws/literair-bal-en-literaire-kermis/
https://tielt.kwandoo.com/site/login

