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Tielt, 24/06/2022 
 

Weeknieuws 27/06/2022 – 30/06/2022 
 
Beste ouders 

 

Onderstaand vindt u het laatste weeknieuws van dit schooljaar voor de korte week van 27/06/2022 t.e.m. 30/06/2022. 
Volgende week volgt er nog uitgebreid vakantienieuws waarin de start van volgend schooljaar uitgebreid aan bod 
komt. 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. 

● 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 

● Start schooljaar 2022 – 2023. 
Op de laatste schooldag versturen we het laatste weeknieuws van dit schooljaar. Daarin zal uitgebreid bericht 
worden over de start van volgend schooljaar. 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

● 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/.   

http://www.despringplank-tielt.be/
https://forms.gle/TPccysNFt6rSHR7x6
https://360.geckoview.com/DeSpringplankTielt/
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● GO!-associatie Tielt: Wie doet mee aan de fotowedstrijd? 
Alle info omtrent de Tieltse GO!-associatie kan u terugvinden via: 
https://goscholentielt.be/  
De affiches werden verdeeld onder de kinderen. 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! 
 

Kleuter- en lagere afdeling 

● Factuur juni 2022. 
Boekhoudkundig is het einde van het schooljaar niet evident. Het is voor juf Lieve steeds een zware klus om alle 
facturatie klaar te hebben tegen 30/06. Op 29/06/2022 krijgen alle kinderen de factuur van juni. Voor de kinderen 
van L6 zal deze volledig zijn (tenzij er achterstallige betalingen zijn). Voor de andere klassen is het mogelijk dat 
een beperkt aantal zaken van de maand juni pas in september 2022 op de factuur zullen staan. Wij hopen dat u 
dit begrijpt. 

● Schoolraad op 20/06/2022. 
Op maandag 20/06/2022 ging de schoolraad door. De verslaggeving kan u binnenkort lezen via: 
https://despringplank-tielt.be/schoolraad/.  

● Terugblik 24/06/2022. 
De kinderen beleefden vandaag een schitterende dag met waterballonnen, volksspelen, een springkasteel,… Ze 
hebben ervan genoten. We danken de kinderen uit de leerlingenraad die, samen met enkele leerkrachten, 
instonden voor de knappe organisatie! Alle verslagen van onze leerlingenraad kan u vinden via: 
https://despringplank-tielt.be/leerlingenraad/.  

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

● Laatste schooldag 30/06/2022. 
De laatste schooldag kunnen de kinderen afgehaald worden vanaf 11.30u. De ouders die tussen 11.30u en 12.00u hun 
kind komen ophalen, bieden we graag een glas aan. Tussen 12.00u en 13.00u is er naschoolse opvang. Kinderen 
dienen bijgevolg ten laatste om 13.00u opgehaald te worden.  

http://www.despringplank-tielt.be/
https://goscholentielt.be/
mailto:directie@despringplank-tielt.be
https://despringplank-tielt.be/schoolraad/
https://despringplank-tielt.be/leerlingenraad/
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● Oudercontact op 27 & 28/06/2022. 
Inschrijven voor het oudercontact kan nog tot 26/06/2022 om 12.00u. 

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 van de kleuters van 
K3 uit voor een feestelijke proclamatie en de symbolische oversteek van K3 naar 
L1. Achteraf heffen we hierop samen het glas.  

  

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

• L5 & L6 gaan op 27/06/2022 de sportieve toer op. 
Aanstaande maandag gaan de kinderen van L5 & L6 met de fiets naar Wingene, waar ze gaan zwemmen. 
Vergeet de fiets niet en zorg ervoor dat deze in orde staat! Het wordt ongetwijfeld een fijne dag! 

• L6 gaat op 28/06/2022 naar Harelbeke. 
Aanstaande dinsdag gaat L6 naar De Gavers in Harelbeke voor 
boekentoe.  

• Proclamatie L6 op 29/06/2022. 
Over enkele dagen 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! 

• L6: Allen daarheen! Op 25/06/2022 & 02/07/2022 bezoekdag Campus de Reynaert – Salto Humano & Park Uniek. 
Onze partnerscholen houden op 25/06/2022 en 02/07/2022 bezoekdagen. Wie niet langsgaat, gaat vast en zeker 
iets missen! Wij raden al onze leerlingen van L6 aan om een bezoekje te brengen en zich daar natuurlijk in te 
schrijven. Zij bieden het logische vervolg aan op onze school. 

 

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. 

● Muziek- en woordatelier – voor 8 – 11 jarigen. 

● Podiumkriebels – voor 6 – 7 jarigen. 

● 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/MuziekWoordAtelier.pdf
https://despringplank-tielt.be/wp-content/uploads/2022/06/Podiumkriebels.pdf
https://despringplank-tielt.be/wp-content/uploads/2022/04/VakantieMagazine2022_Flyer.pdf

