
Beste ouders,
 
We zi jn weer zover:  de paasvakantie
staat voor de deur!  Na de winter zi jn
we al len bl i j  dat het weer lente is .
Het zomeruur worden we st i l let jes
aan gewoon. We kunnen weer
genieten van de dagen die snel
langer worden. 
 
Ik wens jul l ie al lemaal een heel  f i jne,
deugddoende vakantie toe!
Hopeli jk is  de zon veel  van de part i j
zodat de kinderen veel  kunnen buiten
spelen. 

1 apri l  2022
 

DATA OM TE ONTHOUDEN

Sprongklapper
 N I E U W S B R I E F

maandag 18 apri l  :   PAASMAANDAG :  vr i je dag

zaterdag 14 mei om 09:00 :  EERSTE COMMUNIE
                                10:30 :  VORMSEL

zondag 22 mei om 14:00 :  SCHOOLFEEST

do 26- vr 27 mei :  OLH HEMELVAART :  vr i je dag

maandag 6 juni  :  PINKSTERMAANDAG :  vr i je dag

dinsdag 28 juni  vanaf 16:00 :  oudercontact

donderdag 30 juni  :  grote vakantie om 11:45

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN

We geven enkel  medicatie op school als we daar schriftel i jk  van op
de hoogte zi jn (door dokter of ouders) .  Zonder toestemming
mogen wij  geen medicatie toedienen.

Leerl ingen moeten,  onmiddel l i jk  na school ,  steeds de kortste en
vei l igste weg nemen naar huis.  De schoolverzekering komt anders
niet tussen mocht er iets gebeuren. Het is  daarom zeer belangri jk
dat wi j  steeds van wijz igingen op de hoogte zi jn.



LUX IS KUNST, is  een traject waarbi j
kinderen en kunstenaars uit  Kortr i jk en
deelgemeenten samen aan de slag gaan en
dit  op een duurzame manier.  Dit  gebeurde
door 10 reuzengrote letters om te toveren
in een kunstwerk.  
Ook de Sprong deed daar aan mee. De
kinderen van de klas van juf  Karen werkten
samen met kunstenaar Romain Haemers.  Er
werden houten bakjes gemaakt die de
kinderen zelf  inrichtten als hun woning.  Ze
bevestigden er ook hun foto aan. De S
vormt een appartementsgebouw en
beneden l igt  de straat met de auto’s.

LUX IS KUNST

Naast het geld van ons sobermaal hebben heel
wat leerl ingen enorm veel  moeite gedaan om
zich te laten sponsoren voor onze actie
'Stappen voor Oekraïne' .  We zamelden al les
samen bijna €1000  in!  Als dit  niet  geweldig is  ! ! !  
Er werd ook heel  wat materiaal  meegebracht
om de vrachtwagen te vul len die naar Oekraïne
reed. Prachtig om jul l ie zo gul  te z ien delen met
mensen die het hard nodig hebben. 
We zi jn dan ook heel  erg trots op jul l ie ! ! !  
Je kan meer info lezen op deze website
www.help4ukrainekortri jk.be

STAPPEN VOOR OEKRAÏNE

De t ien letters zi jn te zien op een aantal  publieke plaatsen in
Kortri jk en de deelgemeenten. Onze letter 'S '  is  binnenkort te zien
in de grote bibl iotheek.  Ze komen dan weer al lemaal samen om de
tekst ‘LUX IS KUNST’  te vormen op het LUX festival  dat plaatsvindt
op zaterdag 28 mei in Rol legem.
Meer info en foto's vind je opwww.luxfestival .be


