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Weeknieuws 4 – 26/09/2022 – 02/10/2022
Beste ouders

Onderstaand vinden jullie het weeknieuws van 26/09/2022 t.e.m. 02/10/2022. We roepen jullie graag op om dit grondig
door te nemen.

Veel leesgenot!

In de kijker!
•

We houden alvast zaterdag 19/11/2022 vrij!
Op zaterdag 19/11/2022 gaat de openklasdag door en is er aansluitend een
spetterend evenement! Markeer deze datum alvast met stip in jullie agenda!
Meer informatie volgt de komende weken.

•

Op 28/09/2022 is het dag van de sportclub!
Aanstaande woensdag 28/09/2021 is het de dag van de sportclub. Wij roepen bijgevolg alle
kinderen op om in hun sportuitrusting naar school te komen! Het maakt niet uit of het een
truitje van Wout Van Aert of ééntje van Romelu Lukaku is. Ook een balletpakje, een
klimgordel of een schermuitrusting zijn welkom! Bij deze laatste moet dat wel zonder
degen .

•

Schoolfotograaf uitgesteld naar 10/10/2022.
Omwille van medische redenen kon de aangekondigde schoolfotograaf niet
langskomen op 23/09/2022. Er werd een nieuwe datum voor schoolfotografie
vastgelegd op 10/10/2022.
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World Cleanup day 17/09/2022.
Jullie hebben ondertussen door dat we huidig schooljaar keihard gaan inzetten op milieu en klimaat. De beste
manier om dit te doen is door bewustmaking van kinderen en volwassenen voor bepaalde problematieken. Eén
daarvan is omgang met afval. We kennen het allemaal: publieke plekken waar mensen hun rommel achterlaten
en voor zwerfvuil zorgen. Afgelopen maandag gingen we met onze kinderen op pad. Het is onvoorstelbaar hoeveel
afval we inzamelden op minder dan een half uur. Veel van onze kinderen waren gechoqueerd. Deze
vuilinzamelactie droeg zonder twijfel bij tot algehele bewustwording, wat goed is!

•

Deelname bewegingsloop L3 & L4.
Op 21/09/2022 namen L3 & L4 deel aan de bewegingsloop van stad Tielt. Het werd een supertoffe en sportieve
voormiddag!
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Chromebook aankopen via school.
Zoals vorige week reeds gecommuniceerd, is er een webshop actief waarop tegen voordelige tarieven een
Chromebook kan aangeschaft worden. U vindt de website via: https://school.chromeshop.be/school/94/scholengroep24k/. Ouders die nog vragen hebben kunnen hiermee terecht bij meester Thomas (L4@despringplank-tielt.be) of
mezelf (directie@despringplank-tielt.be).

Kleuter- en lagere afdeling
•

Start zwemmen op 30/09/2022.
Vanaf vrijdag 30/09/2022 gaan K3, L1, L2 & L3 zwemmen. Het zwemmen wordt begeleid door de turnleerkracht
en de klasleerkrachten.


K3 & L1 gaan 3 maal zwemmen, L2 & L3 doen dat 7 maal. Dit gebeurt op vrijdagvoormiddag.
Datum



Klassen

30/09

K3, L1, L2 & L3

7/10

K3, L1, L2 & L3

14/10

K3, L1, L2 & L3

21/10

L2, L3

28/10

L2, L3

18/11

L2, L3

25/11

L2, L3

In een zwemzak stoppen we steeds:


Twee handdoeken (eentje voor op de grond en eentje om zich af te drogen).



Voor de meisjes: een badpak (GEEN bikini).



Voor de jongens: een korte, aansluitende zwemshort (GEEN losse zwembroeken toegelaten).



Voor alle kinderen: een witte badmuts (verplicht in het zwembad en zelf mee te brengen).

Weeknieuws voor de kleuterafdeling.
•

De kleuters gaan naar “De Sierk”.
Op donderdag 29/09/2022 gaan de kleuters op uitstap. Ze gaan de hele dag
naar “De Sierk” in De Haan. Jullie kregen hiervoor gisteren een brief mee,
waarvan het invulstrookje aanstaande maandag dient afgegeven te worden
aan de klasjuf. We kijken er allen naar uit en duimen voor goed weer!
Alle info over “De Sierk” kunnen jullie terugvinden via: https://www.desierk.be/.
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Weeknieuws voor de lagere afdeling.
•

L5 & L6 gaan naar Brugge.
Aanstaande maandag 26/09/2022 gaan L5 & L6 naar Brugge. Jullie kregen
hieromtrent reeds een brief. De kinderen gaan er een bezoekje brengen aan
het Historium en Volkssterrenwacht Cozmix. Het wordt vast en zeker een
keileuke en leerrijke dag! Jullie vinden meer info via:
https://www.historium.be/nl en https://www.cozmix.be/nl.

•

Eerste vergadering leerlingenraad 2022 – 2023.
Juf Lien, juf Charlotte en ikzelf kijken uit naar de eerste vergadering van de nieuwe leerlingenraad. Deze gaat door
op 30/09/2022. We houden jullie op de hoogte in het weeknieuws en via https://despringplanktielt.be/leerlingenraad/.

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.
•

Tannekes Brabbel – september 2022.

•

Jeugdbond voor Natuur en Milieu – Startdagen 24 & 25/09/2022.

•

Op 2/10/2022 voorstelling Kameleonie in CC Gildhof (vanaf 6 jaar).

•

6 uren loop tegen kanker – 08/10/2022.

•

Jeugdorkest The Young Ones – Open repetitie 9/10/2022.

•

De leesjury K2 & K3 – bibliotheek Tielt.

•

De leesjury L3 & L4 – bibliotheek Tielt.

•

De leesjury L5 & L6 – bibliotheek Tielt.
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We wensen jullie allen een fijn weekend!

Met vriendelijke groet,

Bjorn Moerman
Directeur Basisschool De Springplank
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