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Tielt, 30/09/2022 
 

Weeknieuws 5 – 03/10/2022 – 09/10/2022 
 
Beste ouders 

 

Onderstaand vinden jullie het weeknieuws van 03/10/2022 t.e.m. 09/10/2022. We roepen jullie graag op om dit grondig 
door te nemen. 

 

Veel leesgenot! 

 

In de kijker! 

• OPGELET: maandag 3/10/2022 is er geen school! 
Aanstaande maandag 3/10/2022 is er een facultatieve vrije dag. Dat betekent dat er die dag geen school en ook 
geen opvang is. Geniet allemaal van jullie vrije dag!  

 

• We moeten besparen op energie, dus is het elke dag dikketruiendag! 
Ook wij als school dienen ons steentje bij te dragen en de 
verwarming te beperken. Mogen wij vragen uw kind(eren) een 
dikke trui te laten aantrekken? Wij worden vanuit de inrichtende 
macht (Scholengroep 24K) verzocht minstens tot 15/10/2022 te 
wachten met het aanzetten van de verwarming.  Extra en 
meerdere laagjes dragen, maakt dat kinderen zelf kunnen 
bepalen of ze het te warm of te koud krijgen.  

http://www.despringplank-tielt.be/
https://www.scholengroep24k.be/
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• Dag van de sportclub. 
Op 28/09/2022 was het dag van de sportclub. Onze kinderen kwamen in grote getale in sportkledij naar school! 
Fijn, want sporten is gezond! 
 

 
 

• Op 5/10/2022 is het “Dag van de leerkracht”. 
Op woensdag 5/10/2022 is het “Dag van de leerkracht”. We zetten die 
dag alle leerkrachten in de bloemetjes. Kinderen mogen die dag eens 
extra hun juf of meester verwennen. De boekentas dragen van de juf of 
meester, een gedichtje voordragen voor haar of hem, een liedje zingen,… 
Het kan allemaal! Wie doet er mee?  

• Swingende Smoefeltocht op 19/11/2022 
Op zaterdag 19/11/2022 gaat de openklasdag door en is er aansluitend de eerste 
Swingende Smoefeltocht! Markeer deze datum alvast met stip in jullie agenda! De 
plaatsen zijn beperkt, dus vlug inschrijven is de boodschap. Dit wordt immers een 
evenement dat niemand wil missen! De uitnodiging voor de Swingende Smoefeltocht 
werd samen met dit weeknieuws naar alle ouders verstuurd. Meer informatie en de 
mogelijkheid om in te schrijven vinden jullie door hier te klikken. 

• Praattafels voor anderstalige volwassenen. 
Binnen onze school gaan praattafels door voor anderstaligen. Hierin wordt op een laagdrempelige manier 
Nederlands aangeleerd aan anderstaligen. Dit wordt begeleid door Machteld Vandevoorde die deel uitmaakt van 
onze schoolraad. U leest er hier alles over. Wie nog meer info wenst, kan contact opnemen via 
directie@despringplank-tielt.be. 

  

http://www.despringplank-tielt.be/
https://despringplank-tielt.be/wp-content/uploads/2022/09/2022.09.30-Aankondiging-Swingende-Smoefeltocht.pdf
https://despringplank-tielt.be/wp-content/uploads/2022/09/2022.09.30-praattafels-nederlands-sept-2022.pdf
mailto:directie@despringplank-tielt.be
https://despringplank-tielt.be/wp-content/uploads/2022/09/2022.09.29-Swingende-Smoefeltocht-affiche-1-scaled.jpg
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• Chromebook aankopen via school. 
Scholengroep 24K activeerde een webshop waarop tegen voordelige tarieven een Chromebook kan aangeschaft 
worden. U vindt de website via: https://school.chromeshop.be/school/94/scholengroep-24k/. 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 

• Zwemmen op 07/10/2022. 
Aanstaande vrijdag gaan K3, L1, L2 en L3 opnieuw zwemmen. Vergeet jullie 
zwemgerief niet! 
 
 
 
 

Weeknieuws voor de kleuterafdeling. 

• De kleuters gingen naar “De Sierk”. 
Gisteren gingen de kleuters naar “De Sierk”” in De Haan. We hadden geluk met het weer, de zon was 
heel vaak van de partij! Het werd een dag vol van plezier en vertier! 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   
   
  

  

http://www.despringplank-tielt.be/
https://school.chromeshop.be/school/94/scholengroep-24k/
mailto:L4@despringplank-tielt.be
mailto:directie@despringplank-tielt.be
https://www.desierk.be/


Samenwerken 
Talenten 
Enthousiasme 
Respect 

   Kwaliteiten 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

www.despringplank-tielt.be  Tulpenlaan 14 – 8700 Tielt 
  051/40.27.63 
  directie@despringplank-tielt.be 
 

Weeknieuws voor de lagere afdeling. 

• L5 & L6 gingen naar Brugge. 
Afgelopen maandag gingen L5 & L6 naar Brugge. Ondanks de regen werd het een zeer geslaagde en leerrijke dag. 
We bezochten het Historium en Cozmix. Jullie vinden nog veel meer foto’s via https://despringplank-tielt.be/l5/ en 
https://despringplank-tielt.be/l6/.  

 

• Eerste vergadering leerlingenraad 2022 – 2023.  
Vandaag ging de eerste vergadering van de nieuwe leerlingenraad door. Eerstdaags kunnen jullie het verslag 
nalezen via: https://despringplank-tielt.be/leerlingenraad/.  
 
  
  
  
  
  
  
  

  

http://www.despringplank-tielt.be/
https://www.historium.be/nl
https://www.cozmix.be/nl
https://despringplank-tielt.be/l5/
https://despringplank-tielt.be/l6/
https://despringplank-tielt.be/leerlingenraad/
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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. 

• ADHD – Oudertraining. 
• Leren programmeren – Coderdojo Tielt. 
• Tannekes Brabbel – september 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. 

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

We wensen jullie allen een fijn weekend! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 
Bjorn Moerman 
Directeur Basisschool De Springplank 

http://www.despringplank-tielt.be/
https://wingg.be/aanbod/adhd-oudergroepen/
https://despringplank-tielt.be/wp-content/uploads/2022/09/2022.09.30-CDJ-Tielt-Flyer-2022-2023.pdf
https://www.canva.com/design/DAEcXkXLw3Y/K2vviZQNfiPzC178RhG8UA/view?utm_content=DAEcXkXLw3Y&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://despringplank-tielt.be/wp-content/uploads/2022/09/2022.09.09-Gildhof_02_Kameleonie_Flyer.pdf
https://despringplank-tielt.be/wp-content/uploads/2022/09/2022.09.23-Affiche-6-urenjogging-2022.pdf
https://despringplank-tielt.be/wp-content/uploads/2022/09/2022.09.23-Jeugdorkest-The-Youg-Ones.pdf
https://despringplank-tielt.be/wp-content/uploads/2022/09/20222.09.16-De-Leesjury-K2-K3.pdf
https://despringplank-tielt.be/wp-content/uploads/2022/09/20222.09.16-De-Leesjury-L3-L4.pdf
https://despringplank-tielt.be/wp-content/uploads/2022/09/20222.09.16-De-Leesjury-L5-L6.pdf

