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Tielt, 27/01/2023 
 

Weeknieuws 19 – 30/01/2023 – 05/02/2023 
 
Beste ouders 

 

Onderstaand vinden jullie het weeknieuws van 30/01/2023 t.e.m. 05/02/2023. We roepen jullie graag op om dit grondig 
door te nemen. In de rubriek “In de kijker” starten we alvast met fantastisch nieuws… 

 

Veel leesgenot! 

In de kijker! 

• Een vernieuwde speelplaats: We did it! 
De voorbije schooljaren dienden we meerdere aanvraagdossiers in voor het 
ontvangen van subsidies voor renovatie/heraanleg van onze speelplaats van de 
lagere afdeling. Een aantal keren grepen we er net naast. Het spreekwoord zegt 
echter dat de aanhouder wint. We dienden dit jaar een nieuwe subsidieaanvraag in 
bij het Agentschap Natuur en Bos. Afgelopen maandag kregen we het heuglijke 
nieuws dat de Vlaamse Overheid via het Agentschap Natuur en Bos ons een subsidie 
toekent van € 120960. Het is de bedoeling dat we met deze middelen een 
participatief traject opstarten met als einddoel een vernieuwde speelplaats. We 
hebben tijd tot januari 2026 voor de voltooiing van de werken. De komende weken 
en maanden hoort u hier nog veel meer over! 

• Opendeurdag aanstaande zaterdag 28/01/2023. 
Morgen houden wij, net zoals vele andere Tieltse basisscholen, een opendeurdag. Wij stellen onze deuren open van 
9.00u tot 12.00u. Maak alvast vrienden en familie, die op zoek zijn naar een school voor hun kind, warm om op 
deze dag langs te komen! 

http://www.despringplank-tielt.be/
https://www.instagram.com/bsdespringplanktielt/
https://www.facebook.com/people/Basisschool-De-Springplank-Tielt/100055532388979/
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• OPGELET! Pedagogische studiedag op 03/02/2023. 
Aanstaande vrijdag 3/02/2023 is er geen school en geen opvang. Er gaat die dag een 
pedagogische studiedag door. 

• GWP L4, L5 & L6: Dat het plezant was! 
De kinderen van L4, L5 & L6 komen straks thuis van een schitterende GWP. Zij dienen om 
14.20u afgehaald te worden aan het station van Tielt. Jullie zullen ongetwijfeld vele fijne, leuke, 
wilde,… verhalen horen. We garanderen jullie ook dat de kinderen vrijdagavond zullen slapen als roosjes. 😊😊 
Onderstaand vinden jullie reeds enkele sfeerbeelden. Meer foto’s volgen eerstdaags op onze website. 
Een speciaal woordje van dank aan de organiserende en begeleidende juffen en meester: juf Adinda, juf Nathalie, 
juf Laurien & meester Thomas.  

  

 

 

 

• Van analoge telefonie naar Voice Over IP. 
Afgelopen week schakelde onze school over van analoge telefonie naar VOIP (Voice Over IP). 
In principe zou het systeem vlekkeloos moeten werken. Indien u toch problemen zou 
ondervinden om onze school telefonisch te bereiken, vragen we graag om dit per mail te 
melden (directie@despringplank-tielt.be).  

  

http://www.despringplank-tielt.be/
https://www.instagram.com/bsdespringplanktielt/
https://www.facebook.com/people/Basisschool-De-Springplank-Tielt/100055532388979/
mailto:directie@despringplank-tielt.be
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• Juf Amber is gestart. 
Juf Amber versterkt sinds afgelopen week ons team. Ze vloog er onmiddellijk met veel enthousiasme in! We 
heten haar van harte welkom binnen onze Springplankfamilie! 
Juf Amber is bereikbaar via amber.dekeyser@despringplank-tielt.be.  

• L6 gaat over een half jaar naar het middelbaar: kennismaking met het secundair en onze partnerschool.  
De kinderen van L6 verlaten op het eind van dit schooljaar onze school en gaan 
hun schoolloopbaan verder zetten in het secundair onderwijs. Om hen hier grondig 
op voor te bereiden en hen zeer veel informatie te bezorgen, organiseren we, in 
samenwerking met Campus De Reynaert, onderstaande momenten: 

o Integratiedag “Naar het middelbaar” op 7/02/2023. 
Op dinsdag 7/02/2023 gaan alle 
kinderen van L6 een dagje meelopen in 
onze partnerschool, Campus De 
Reynaert. Zij zullen er uitgebreid kennis 
maken met het dagdagelijks leven in 
het middelbaar. Ze zullen er ontvangen 
worden door diverse leerkrachten en 
leerlingen. 

o Infoavond naar het middelbaar op donderdag 9/02/2023 (voor L5 & L6). 
Op donderdag 9/02/2023 worden alle kinderen en ouders van L5 & L6 
verwacht. Die avond krijgen jullie alle mogelijke info aangaande de overstap 
naar het secundair onderwijs. Directie en leerkrachten van onze partnerschool, 
Campus De Reynaert, komen die avond toelichting geven omtrent deze grote 
overstap. Zij zullen met veel plezier al jullie vragen beantwoorden. We gaan 
van start om 19.00u in de refter van onze school.  

• Poëzieweek: 26/01/2023 – 01/02/2023. 
De Poëzieweek ging gisteren van start. Op school hebben we gedichten en 
teksten opgehangen die de juffen en meesters leuk vonden in hun jonge 
jaren. Bij elke tekst hangt een foto van de juf of meester uit hun jonge tijd. 
De kinderen dienen te raden welke juf of meester bij een tekst hangt. Amai… 
Dat wordt fun! Wil je meer lezen over de poëzieweek, check dan zeker: 
https://www.poezieweek.com/  

 

  

Binnenkort naar het middelbaar??? 
Belangrijk voor L5 & L6: Hou 9/02/2023 vrij!! 

http://www.despringplank-tielt.be/
https://www.instagram.com/bsdespringplanktielt/
https://www.facebook.com/people/Basisschool-De-Springplank-Tielt/100055532388979/
mailto:amber.dekeyser@despringplank-tielt.be
https://www.poezieweek.com/
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Weeknieuws voor de kleuter- en lagere afdeling 

• Soepverkoop van 25/01/2023. 
Afgelopen woensdag 25/01/2023 maakten de kleuters overheerlijke soep van pastinaak 
en peer. Er werd opnieuw niet gekeken op de aankoop van een extra litertje soep door 
jullie allen! Hartelijk dan hiervoor!  

• Taalbabbels op maandag 30/01/2023. 
Aanstaande maandag 30/01/2023 gaan er op onze school opnieuw Taalbabbels door. Anderstalige ouders die, op 
laagdrempelige wijze, hun Nederlands willen bijschaven zijn van harte welkom van 13.30u tot 15.00u.  

 

Weeknieuws voor de kleuterafdeling. 

• K3 ontving een grote vrachtwagen! 
De kinderen van K3 werken volop aan het thema “voertuigen”. Ze kregen het bezoek van een echte 
vrachtwagenchauffeur en mochten allen eens in de stuurcabine! En of dit leuk was! 

 

http://www.despringplank-tielt.be/
https://www.instagram.com/bsdespringplanktielt/
https://www.facebook.com/people/Basisschool-De-Springplank-Tielt/100055532388979/
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Weeknieuws voor de lagere afdeling. 

• Geen specifiek nieuws. 
 

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. 

• Quinnie & Quin – zondag 5/02/2023 – CC Gildhof – vanaf 6 jaar. 
• Muzimax – Tweedaagse. 
• Voorleesbende – Dito VZW. 
• Zomerbrochure Activak. 
• Freetime – Zomerkampen. 

 

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

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 
Bjorn Moerman 
Directeur Basisschool De Springplank 

 

http://www.despringplank-tielt.be/
https://www.instagram.com/bsdespringplanktielt/
https://www.facebook.com/people/Basisschool-De-Springplank-Tielt/100055532388979/
https://despringplank-tielt.be/wp-content/uploads/2023/01/Gildhof_17_Quinnie-Quinn_Flyer.pdf
https://despringplank-tielt.be/wp-content/uploads/2023/01/MuziMax-2023-1.pdf
https://www.ditovzw.be/
https://activak.be/bekijk-online.html
https://despringplank-tielt.be/wp-content/uploads/2023/01/LR_Affiche2023_rectoverso.pdf

