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Beste ouders,

Onze eerste maand is achter de rug.  We mochten opnieuw weer
heel  wat nieuwe leerl ingen en leerkrachten verwelkomen.  Het was
voor hen toch wel een beetje aanpassen, maar ondertussen is
iedereen de werking hier in De Sprong een beetje gewoon.
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DAG VAN DE SPORTCLUB

Wat een sportieve leerl ingen
hebben we hier op school !  
 Wist  je dat er meer dan 20
leerl ingen l id zi jn van een
sportclub ? Maar er z i jn ook
veel  leerl ingen die zich
inzetten t i jdens loopwed-
str i jden,  zoals de Bruggen-
loop of de loopwedstri jd van
de Lange Munte.   Dikke pluim
voor jul l ie al lemaal !  

In de Sprong hebben we een groep enthousiaste ouders die 5 keer
per schooljaar samenkomen om de schoolwerking te bespreken. 
 Wil  je graag meer betrokken worden op school ?  Steek je graag
eens de handen uit  de mouwen ? Ben je ervan overtuigd dat vele
handen l icht werk maakt ?   Dan is de ouderraad wel iets voor jou !
Onze eerste vergadering gaat door op woensdag 6 oktober  om
19:00  in school.   Iedereen welkom !
Geef je een seintje als je erbi j  wi l  z i jn ?



BELANGRIJKE MEDEDELINGEN

Vanaf 1 oktober worden de Corona-regels weer wat
versoepeld.  Ook binnen het onderwijs.  Zo is  er voor de
leerl ingen én leerkrachten geen mondmaskerpl icht meer.  
 Toch bl i jven handhygiëne,  voldoende afstand en venti lat ie
nog steeds heel  belangri jk.

     WEL NOG MONDMASKERPLICHT OP DE BUSSEN !

Veel kinderen komen met de f iets.  Dat is  goed !  We raden onze
fietsers aan om niet al leen hun hesje te dragen, maar ook een
fietshelm. Zichtbaar en vei l ig naar school is  zeer belangri jk.
Daarom doen we ieder jaar mee aan de actie Helm Op Fluo Top.
Kinderen die geen f ietshelm hebben thuis,  kunnen er alt i jd één
van school gebruiken.

Wil ook graag geen speelgoed van thuis meegeven. Té vaak
komen daar traantjes van. Speelgoed wordt vaak 'gerui ld' ,  of
gaat kapot,  of  gaat verloren.. .  In onze speelgoedwinkel  is
voldoende aanbod voor al le kinderen om ti jdens speelt i jden te
spelen.

In de Sprong wordt elke verjaardag op
dezelfde manier gevierd.  Al le jarigen van de
maand hangen in foto uit  aan de poort,  elke
jarige kri jgt  van het schoolteam een
verjaardagskaart en wie jarig is  mag de ganse
klas trakteren met snoep uit  de gouden doos !
Traktaties van thuis meegeven voor in de klas
hebben we dan ook l iever niet.  


