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Tielt, 17/06/2022 
 

Weeknieuws 20/06/2022 – 26/06/2022 
 
Beste ouders 

 

Onderstaand vindt u het weeknieuws van 20/06/2022 t.e.m. 26/06/2022. Wij vragen graag om extra aandacht te 
besteden aan de voorbereidingen voor schooljaar 2022 – 2023, alsook de uitnodiging voor het oudercontact. 

Veel leesgenot! 

In de kijker! 

● Het einde van het schooljaar nadert – Voorbereiding 2022 – 2023. 
De komende weken lezen jullie hier heel wat zaken rondom het einde van huidig schooljaar en het begin van 
volgend schooljaar. Wij vragen jullie graag om dit op de voet te volgen. 

o Inschrijvingen 2022 – 2023. 
Ouders die hun kind willen aanmelden voor een inschrijving in onze school, kunnen dit doen via onze 
website. De registratie neemt hoogstens één minuut in beslag. Eens uw kind geregistreerd is, neemt de 
school contact op om een concrete afspraak te maken, U kan zich hier registreren 

● Virtuele tour van onze school. 
Op onze website kan u vanaf nu een virtuele tour van onze school bewonderen. We roepen jullie allen graag op 
om deze eens te checken: https://360.geckoview.com/DeSpringplankTielt/.  

● GO!-associatie Tielt: Wie doet mee aan de fotowedstrijd? 
Alle info omtrent de Tieltse GO!-associatie kan u terugvinden via: https://goscholentielt.be/  
We kondigden vorige week reeds een wedstrijd aan. Vandaag hebben de kinderen, die dat wilden, affiches 
meegekregen. We vragen hen om deze overal in het Tieltse straatbeeld te laten verschijnen. We dagen de 
kinderen uit om, eens ze een affiche op een goed zichtbare plek hebben gehangen, een toffe selfie met de affiche 
te maken en deze door te mailen naar directie@despringplank-tielt.be. De vijf leukste en origineelste foto’s worden 
beloond met een leuke prijs! Mailen kan de ganse grote 
vakantie. In september delen we de prijzen uit!  
  
  
  
  
  
  

http://www.despringplank-tielt.be/
https://forms.gle/TPccysNFt6rSHR7x6
https://360.geckoview.com/DeSpringplankTielt/
https://goscholentielt.be/
mailto:directie@despringplank-tielt.be
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● Rospot ten voordele van “Kom op tegen kanker”. 
De rospotten zijn gevuld! We doen hier het nodige mee. 
  
  
  
  
  
 

● Taalbabbels: 21/06/2022. 
Op dinsdagnamiddag 21/06/2022 gaat van 14.00u tot 15.30u in onze refter de laatste 
taalbabbels van dit schooljaar door voor anderstalige ouders. Zij krijgen de kans om dan een 
mondje Nederlands te oefenen en kennis te maken met andere ouders. Wie zin heeft om 

deel te nemen, is steeds welkom! Koffie en een koekje zijn voorzien! 😊😊  
 

Kleuter- en lagere afdeling 

● Schoolraad op 20/06/2022. 
Op maandag 20/06/2022 gaat de volgende schoolraad door. Ouders die eventuele vragen of agendapunten wensen 
te suggereren kunnen dit doen via een mailtje naar de voorzitster Stefanie Van Hauwaert: 
schoolraad@despringplank-tielt.be.   

● Laatste warme maaltijd. 
Op vrijdag 24/06/2022 wordt de laatste warme maaltijd geserveerd. 
Kinderen die op school blijven eten, moeten vanaf 27/06/2022 hun 
lunchpakket meebrengen.  

● Laatste schooldag 30/06/2022. 
Op de laatste schooldag stoppen de lessen om 11.55u. Kinderen kunnen afgehaald worden tot 13.00u. 

● Leerlingenraad. 
Op 24/06/2022 organiseert de leerlingenraad een heuse Vlaamse kermis! Hun voorbereidingen zijn reeds ver 
gevorderd. De verslaggeving van hun vergaderingen staan up to date op de website: https://despringplank-
tielt.be/leerlingenraad/.  

  

http://www.despringplank-tielt.be/
mailto:schoolraad@despringplank-tielt.be
https://despringplank-tielt.be/leerlingenraad/
https://despringplank-tielt.be/leerlingenraad/
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● Oudercontact op 27 & 28/06/2022. 

o Regeling K1 – L5 
Voor de klassen K1 t.e.m. L5 gaat het oudercontact door op dinsdag 28/06/2022. We starten om 16.30u. 
We verwachten dat er van alle kinderen minstens één ouder aanwezig is. Intekenen kan via deze link. 

o Regeling L6 
Voor L6 dienen we, door omstandigheden, het oudercontact te splitsen over twee avonden (27 & 
28/06/2022). Bij het intekenen dient rekening gehouden te worden met volgende regeling: 

 Op 27/06/2022 kunnen enkel de ouders intekenen van kinderen waarvan er geen broer(s) of 
zus(sen) in andere klassen zitten. 

 Op 28/06/2022 kunnen enkel de ouders intekenen van kinderen waarvan er wel broer(s) of 
zus(sen) in andere klassen zitten. 

 Intekenen kan via deze link. 

o Juf Lien op het oudercontact. 
Juf Lien zal de ouders, die ze wil spreken tijdens het oudercontact, persoonlijk contacteren. 

 

Kleuterafdeling 

● Proclamatie K3 & symbolische oversteek naar het lager. 
De oudste kinderen van de kleuterafdeling worden vanaf 1 september de jongste 
kinderen van de lagere afdeling. Een overgang die we niet zomaar laten 
voorbijgaan. Op woensdag 29/06/2022 nodigen we de ouders uit van de kleuters 
uit K3 voor een feestelijke proclamatie en de symbolische oversteek van K3 naar 
L1. Achteraf heffen we hierop samen het glas. Vandaag ontvingen alle kinderen 
van K3 een uitnodiging voor hun ouders.  
Om organisatorische redenen is het aantal genodigden per kind beperkt tot 4. 

 

  

http://www.despringplank-tielt.be/
https://forms.gle/UqNqDgSv5iCBG3Lk6
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Lagere afdeling 

• L1 en L2 gaan op stap. 
Aanstaande donderdag 23/06/2022 gaan de kinderen van L1 en L2 naar KIDS-Adventure. Het wordt zonder twijfel 
een leuke dag! 

• Proclamatie L6 op 29/06/2022. 
Over enkele weken zit de lagere school erop voor de kinderen van L6. De mama’s en papa’s hebben ondertussen 
allen ingeschreven. We verwachten jullie op 29/06/2022 om 19.00u voor een spetterende proclamatie! 
  
  
  
  
  
  

  

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 terug 
in dit luikje van het weeknieuws. 

● Roefeldag eerste graad – zaterdag 25/06/2022 in Tielt. 
● Roefeldag tweede graad – zaterdag 25/06/2022 in Tielt. 
● Roefeldag derde graad – zaterdag 25/06/2022 in Tielt. 
● Zomeraanbod 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/wp-content/uploads/2022/06/Flyer_Roefeldag_eerste-graad.pdf
https://despringplank-tielt.be/wp-content/uploads/2022/06/Flyer_Roefeldag_tweede-graad.pdf
https://despringplank-tielt.be/wp-content/uploads/2022/06/Flyer_Roefeldag_derde-graad.pdf
https://despringplank-tielt.be/wp-content/uploads/2022/04/VakantieMagazine2022_Flyer.pdf

