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Lach, geniet, geloof, 
koester en vertrouw 

in 2021! 
 

Dit jaar vieren we kerst  
en nieuwjaar anders dan anders… 

 
Take care en keep it safe!  

Mevrouw Hilde 



DE WARMSTE WEEK 

Ook bij ons in De Sprong tonen we dat we elkaar 
willen helpen.  Daarom knutselden alle leerlingen bij 
juf Marlies grote vlammen.   
Op die manier willen we aan de buurt en aan heel 
Kortrijk laten zien dat ook hier de vlam brandt voor 
alle mensen die het nodig hebben.   



KLAS D  NAAR WOON-ZORGCENTRUM 

We brachten de kaarten, maar bleven op afstand zwaaien en we dansten 

zelfs voor de oude mensen aan het raam.  

Het was een warme en leuke belevenis! 

Hoe lief is dat van de kinderen van klas D! Met plezier maakten ze twee 

mooie kaarten voor de oude mensen in de zorg.  

Er werden hele mooie tekstjes op geschreven. 

Een hart onder de riem voor de mensen  

 in de zorg en in het rusthuis 



SINTERKLAASJE, PIETERBAASJE... 

Woensdag 2 december, sinterklaasfeest in de 
Sprong. 
Wel ietsje anders dan we gewend  zijn. 
Door corona mocht de Sint er niet bij zijn. Hij stuur-

de ons een videoboodschap waardoor het even 

aanvoelde dat hij er toch bij was. 

 
Na het bekijken van de boodschap werd de school in 2 delen opgesplitst nl. klas 
A,B en C en dan vanaf klas D t.e.m. K. 
Klas A,B en C kregen 3 opdrachten nl. een knutselwerkje, een kookactiviteit en een 
pietenparcours afleggen. Door een doorschuifsysteem kwamen alle activiteiten aan 
bod en verdienden ze op het einde puzzelstukken. De puzzel verwees naar het 
park. Wat een verrassing: 3 zwarte pieten stonden ons op te wachten. Na enkele 
acrobatische toeren, samen met de Pieten vonden de kinderen hun snoepgoed. 



De overige leerlingen speelden op school een “ontcijfer de code” spel. 
Er werden 3 bundels klaar gelegd. Na iedere opdracht volgde er een doe-opdracht. 
Zo verdienden de kinderen een cijfer en na 3 cijfers konden ze hun code kraken. 
Een heus cijferslot hangend aan een valies of tas. Na het kraken van het slot kon-
den ze ook hun snoepgoed opsmullen. 

We genoten allen van het “niet gewone zoals anders” sinterklaasfeest! 



SINTERKLAAS BIJ KLAS C 

Een brief schrijven naar de Sint en posten! 



Het zwarte  Pietenparcours in de turnzaal.  

De schat zat verborgen in het Astridpark. Gelukkig konden de Pieten 

ons helpen. 



Wij maken 70 kerstkaartjes voor de mensen in het woonzorgcentrum. 
Zo willen wij een klein lichtje zijn voor hen in deze donkere dagen. 
 
Wij wensen allen een gelukkig en gezond 2021! 

Samen spelen kan heel leuk zijn!  



Kerst…. tijd van licht, kaarsjes, warmte, ge-
zelligheid !  
Ook in klas B maakten wij het gezellig in de 
klas ! Overal werden lichtjes gehangen, 
kerstmannetjes uitgezet, maar bovenal werd 
de kerstboom gezet en daaronder de kerst-
stal. De kinderen vonden het superleuk om 
de kerstboom te versieren met kerstlichtjes, 
kerstballen, en ook kerstbeertjes. Het werd 
een bere-toffe kerstboom !  

KERST IN KLAS B 



Tijdens de week van 23 tem 27 november werd in de klassen gewerkt 
rond de voorleesweek. Ook in het hoekenwerk las juf Tracy boeken voor. 
In heel wat klassen was het boek ‘De waanzinnige boomhut’ een inlei-
ding voor de opdrachten. De leerlingen kregen de kans om zelf een 
waanzinnige boomhut te bedenken en te 
tekenen. Daarnaast kregen ze ook de mo-
gelijkheid om een boomhut te bouwen 
met blokken. Hieronder zie je enkele 
waanzinnige boomhutten!!  

DE WAANZINNIGE BOOMHUT 





KOKKERELLEN MET KLAS I 





Heb jij ook al opgemerkt dat belangrijke personen aan hun deur een 
naambordje hangen hebben? 
Hun naam, en ook vaak hun beroep staat vermeld in sierlijke letters, 
vaak op een goudkleurige plaat, vlak bij de bel. Keurig he? 

 
Wel, op onze beurt hebben wij dit jaar ons 
eigen naambordje gemaakt. 
En hoe ???  
We schilderden in glanzende witte verf de 
achtergrond en sloegen nageltjes op gelij-
ke diepte. De nageltjes in rij vormen de 
letters van jouw naam. Elk spijkertje moet 
dus keurig in de plank genageld worden. 
Het ziet er gemakkelijk uit, maar…… heel 
wat leerlingen hadden het moeilijk om de 
hamer op een goede manier te hanteren.  
 

Je riskeert immers om op je vingers te slaan. En inderdaad, sommige 
leerlingen hadden dat wel eens voor. Oefening baart kunst natuurlijk ! 
Heel wat leerlingen bedachten ook aan wie ze zo’n naamplankje cadeau 
zouden doen. Immers, de feestdagen komen eraan en het is niet altijd 
gemakkelijk om als kind een cadeau te vinden voor anderen. Dus, … een 
welkom idee. 

NAAMBORDJES MAKEN 



Hoe ga je tewerk?   

Wel je zorgt eerst voor de goede afmetingen van nageltjes, plank EN de 
grootte van de letters. In school printten we de naam uit en kleefden 
het op de houten plank. Op strategische plaatsen worden de spijkers 
dus geslagen, precies allemaal even hoog en even diep. Let hierbij op 
dat je niet door het plankje heen slaat zodat je nagel in de tafel zit. 
Wanneer alle nagels de letters van de naam vormen, mag je het papier 
verwijderen en kan je het touw rond de nagelkopjes winden tot je een 
mooi geheel hebt. Hier op de foto zie je Emma aan het werk die keurig 
werkt.  

Het resultaat is bij heel wat leerlingen verbluffend !! 



WIST JE DAT... 

• ma 21 december t.e.m. vrij 1 januari : KERSTVAKANTIE 

• Do 28 januari tem woe 3 februari : Poëzieweek 

• Woe 3 februari : ouderraad-schoolraad om 19u 

• Woe 10 februari : PEDAGOGISCHE STUDIEDAG : VRIJ 

• Do 11 februari : oudercontact vanaf 16u15 

• ma 15 februari t.e.m. vrij 19 februari : KROKUSVAKANTIE 

• ma 1 maart t.e.m. woe 31 maart : jeugdboekenmaand 

• Vrijdag 12 maart : VRIJE DAG 

OM TE NOTEREN IN JE AGENDA 

…  we na de kerstvakantie opnieuw een aantal nieuwe leerlingen mogen 
 verwelkomen ?  We zullen hen met open armen ontvangen ! 
 
…  we nog steeds meedoen aan de actie “helm-op fluo-top”?  Op die  
 manier willen we de kinderen het belang van het dragen van een  
 fluohesje en een fietshelm bijbrengen. 
 
…  wist je dat er 120 zonnepanelen op ons dak liggen?  Die produceren 
 de elektriciteit die we nodig hebben voor een heel jaar. 


