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Tielt, 03/02/2023 
 

Weeknieuws 20 – 06/02/2023 – 12/02/2023 
 
Beste ouders 

 

Onderstaand vinden jullie het weeknieuws van 06/02/2023 t.e.m. 12/02/2023. We roepen jullie graag op om dit grondig 
door te nemen. 

 

Veel leesgenot!  

In de kijker! 

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: 

• 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. 

• 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.  

Meer info? Klik op brief infoavond L5 & L6 en brief doedag L6.  

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/
https://despringplank-tielt.be/wp-content/uploads/2023/02/2023.02.02-Infoavond-de-stap-naar-het-middelbaar-Basisschool-De-Springplank.pdf
https://despringplank-tielt.be/wp-content/uploads/2023/02/2023.02.02-Brief-doedag-Campus-De-Reynaert-7.02.2023.pdf
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Dikketruiendag op 9/02/2023: Wij doen mee! 
Dikketruiendag wordt #iktrekhetmijaan, want wat we kunnen 
doen voor het klimaat, gaat zoveel verder dan een dikke trui 
aantrekken en de verwarming lager zetten. Stijgende 
energieprijzen, lange periodes van droogte, overstromingen… tonen 
ons dat we het anders moeten aanpakken. Steeds meer mensen 
zetten zich daarom in voor een gezonder klimaat. En dat mag 
gezien worden!  
Aangezien we huidig schooljaar klimaat en milieu als 
visiespeerpunt hebben, spreekt het voor zich dat wij aanstaande 
donderdag deelnemen! De juffen en meesters van de lagere 
afdeling stuurden hieromtrent reeds een mail naar jullie allen. De 
kinderen van de lagere afdeling mogen niet vergeten een trui/pull 
mee te brengen zoals gevraagd in de mail. De kleuters dienen 
niks mee te brengen, maar zullen wel rond dit thema werken. 
Meer algemene info vinden jullie via: 
https://www.mosvlaanderen.be/dikketruiendag-2023-in-jouw-school  

Een vernieuwde speelplaats: We did it! 
De eerste stappen in de ontwerpfase zijn ondertussen gezet. Eens we over concrete ontwerpen beschikken, zullen jullie 
dit hier kunnen lezen.  

 

Daria viel in de prijzen! 

We zijn zeer fier op Daria Mistreanu uit L6. Zij nam deel aan de schrijfwedstrijd 
“Junior Journalist” van het Davidsfonds. Haar journalistenwerk bestond uit een 
interview met klasgenoot Abdou. Ze was één van de finalisten en viel in de prijzen! 
Proficiat, Daria!! 

 

 

 

http://www.despringplank-tielt.be/
https://www.instagram.com/bsdespringplanktielt/
https://www.facebook.com/people/Basisschool-De-Springplank-Tielt/100055532388979/
https://www.mosvlaanderen.be/dikketruiendag-2023-in-jouw-school
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Sporten is gezond! 
Meester Brecht heeft afgelopen week voor het eerst een warm-up op woensdagochtend gegeven. Dit zal vanaf nu 
wekelijks het geval zijn: woensdag = bewegingsdag!  

Proefproject: kleuters en kinderen van de lagere afdeling spelen samen! 
We zetten op woensdag van 10.25u tot 10.40u de toegang tussen de speelplaats van de kleuters 
en deze van de lagere afdeling open. Onze nieuwe speelplaats, die hangende is, zal immers 
ontworpen worden zodat we dit in de toekomst verder kunnen doen. Het spreekt voor zich dat 
er evenveel toezicht blijft en dat we dit nieuwe principe zullen evalueren. 
 

 

Kleuter- en lagere afdeling 

Het belang van op tijd komen op school. 
We stellen de voorbije weken vast dat sommige mama’s en papa’s de kinderen ’s 
ochtends of ’s middags te laat naar school brengen. Dit is heel vervelend, zowel voor 
het betreffende kind, als de klas van het kind. Wie te laat is, mist vaak de start van 
de dag en dat is niet leuk. Ook voor de juf of de meester is het vervelend om de les te 
moeten onderbreken voor een kindje dat te laat komt. Bij deze een warme oproep 
aan alle ouders om de kinderen ten laatste 5 minuten voor het belsignaal op school 
af te zetten.  

Poëzieweek: 26/01/2023 – 01/02/2023. 
De Poëzieweek liep gisteren ten einde. De kinderen amuseerden zich kostelijk met de kinderfoto’s 
van alle juffen en meesters! Het werd een bijzonder leuke zoektocht! Wil je meer lezen over de 
poëzieweek, check dan zeker: https://www.poezieweek.com/  

 

http://www.despringplank-tielt.be/
https://www.instagram.com/bsdespringplanktielt/
https://www.facebook.com/people/Basisschool-De-Springplank-Tielt/100055532388979/
https://www.poezieweek.com/
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Van analoge telefonie naar Voice Over IP. 
De omschakeling van analoge telefonie naar VOIP (Voice Over IP) had uiteindelijk heel wat 
voeten in de aarde en werd afgelopen woensdag pas volledig afgerond. Aangezien er nog een 
looptelefoon moet nageleverd worden, zal onze school de komende weken iets moeilijker 
bereikbaar zijn tussen 7.00u en 7.45u. Onze excuses voor dit ongemak.  

Soepverkoop op 08/02/2023. 
Aanstaande woensdag 08/02/2023 maken de kleuters overheerlijke wortelsoep. Wie een 
litertje wil bestellen, kan dit doen door een mailtje te sturen naar juf Daisy 
(K2@despringplank-tielt.be). Een liter soep kost € 4 en kan woensdag aan de schoolpoort 
afgerekend worden.  

Busfactuur 
De kinderen die met de bus naar school komen, kregen de factuur voor het tweede trimester 
mee naar huis. We vragen de ouders graag om deze tijdig te betalen. De vervaldatum is 
02/03/2023.  

 

Kleuterafdeling.  

Oudercontact op uitnodiging op 16/02/2023. 
Op 16/02/2023 is er oudercontact op uitnodiging voor de kleuters. Dit betekent dat de 
juffen mama’s en papa’s zullen uitnodigen, waarvan het wenselijk is dat ze hen even 
kunnen spreken. Zij zullen de betreffende ouders uitnodigen per mail. Indien u uitgenodigd 
wordt, krijgt u een mail voor 9/02/2023. U zal hierin uitgenodigd worden voor een gesprek 
op 16/02/2023 tussen 16.00u en 17.00u.  

 

Lagere afdeling. 

Geen specifiek nieuws. 

  

http://www.despringplank-tielt.be/
https://www.instagram.com/bsdespringplanktielt/
https://www.facebook.com/people/Basisschool-De-Springplank-Tielt/100055532388979/
mailto:K2@despringplank-tielt.be
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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. 

• Inschrijven opvang krokusvakantie Stad Tielt. 
• 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://tielt.kwandoo.com/
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

