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De warmste week...
De warmste week gaat niet aan ons voorbij in De
Sprong. Dat heb je wellicht al gemerkt! Met onze
actie ‘De Sprong springt’ scoren wij goed! Wij
steunen VZW Ajko. Ajko is de vereniging die op
dinsdagmiddag sport geeft aan onze kinderen. Zij
zijn het ook die op dinsdag- en vrijdagavond
buurtsport organiseren in De Sprong en in het Sint
-Amandscollege. Zij zijn het die tijdens de vakanties sport en spel aanbieden in de wijken en de
parken van de stad.
De monitoren van Ajko zullen er ook bij zijn als de
schepen van jeugd onze actie opent op donderdag
19 december om 11:00! Kom gerust af! Het wordt
een unieke ervaring! Kom die dag springen voor
het goede doel! Het is niet voor niets dat die
warmste week net voor Kerstmis valt. Het is de
periode van hoop, en licht. Hopen dat alle mensen
het een stukje beter hebben! Daarom branden er
zoveel lichtjes, vredeslichtjes, ...
Een vlammetje
voor wie vriendschap kracht wil
bijzetten met een mooi gebaar...
voor wie iemand een hart onder de
riem wil steken….
voor wie een teken van troost of
steun aanreikt….
voor wie toont dat je een mens een warm hart
toedraagt………………..
VREDE VOOR IEDEREEN !
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GEZOND LEVEN MET KLAS I
In klas I leerden we over GEZONDHEID. We geven je graag enkele tips
mee zodat jullie allemaal nog lang en gezond mogen leven!
1. Je moet voldoende slapen. Elke nacht ongeveer 10 uren! Anders
ben je moe en kan je niet spelen met je vrienden. En kan je niet
goed opletten in de les. (Ilisa)
2. Elke dag bewegen is gezond: lopen,
zwemmen, wandelen enz.
(Kyenzo)
3. Kinderen die pubers zijn en dus de
leeftijd hebben zoals wij, moeten elke dag hun oksels wassen. Een
beetje deodorant, is niet genoeg. Je
moet je eerst wassen. (Fleur)
4. Poets 2 keer per dag je tanden !
(Siska)
5. Doe een nootje tandpasta op je tandenborstel en je kan beginnen.
Maak kleine draairondjes met je tandenborstel. (Thibaux)
6. Op deze foto zie je hoe ik het grote gebit en de tanden aan het
poetsen ben tot alles blinkt! (Tristan)

7. Water is het gezondst! Je moet veel water drinken. Het staat
helemaal bovenaan in de voedingsdriehoek. (Anna)
8. Eet veel fruit. Fruit is gezond. Appel, banaan, peer, druif, mmm!!!
(Kiana)

9.

We zijn naar de fruitboer geweest.
In de klas leerden we daarna een
appel schillen met een schilmesje.
Moeilijk maar het ging. (Denisa)

10. Als je veel fruit wil eten,
kan je een fruitbrochette
maken.
Dat doe je zo:
- Voor een fruitbrochette
heb je een brochettestok
en verschillende soorten
fruit nodig. (Eliano)
- Was het fruit, schil het en
snijd het in stukken.
(Ramadan)
- Eerst deed ik banaan,
dan appel, dan peer, dan
een druifje op een stokje
en zo verder tot de brochette vol is. Smakelijk!!!
(Lore)

Daarna moesten we alles opruimen, afwassen en afdrogen. (Hajrula)

OM TE KLEUREN...

OP ONDERZOEK MET KLAS I
Klas J ging op onderzoek naar weetjes over onze school.
Het onderzoek bracht volgende resultaten.
Wist je dat …


…er op school 27 mensen werken.



…er naast Maureen en Jenny nog bus begeleidsters aan de school verbonden zijn.



…er vrijwilligers zorgen voor een helpende hand.



…er 11 klassen zijn maar 14 rekengroepen.



…er 118 leerlingen op school zijn.



…er 58 meisjes en 60 jongens zijn.



…er 3 tweelingen op school zijn.



…er 3 stageairs zijn die de juffen en meesters heel veel helpen.



…er meer dan 20 landen op onze school vertegenwoordigd zijn.



…er meer dan 10 talen op onze school vertegenwoordigd zijn.



… er meer dan 3 verschillende godsdiensten aanwezig zijn.



… iedereen op zijn eigen manier nieuwjaar aan elkaar wenst.

We wensen aan iedereen een prettig eindejaar en een
vredevol nieuwjaar!

nai saal ki mubarek
gelukkig nieuwjaar

bonne année

presnik
happy new year

kol aam wu intie bgeer

mubarak

TECHNIEK BIJ MEESTER PIET

RA RA RAADSEL...
Een raadseltje….
Een man gaat dagelijks naar zijn werk. Hij is bediende bij een belangrijke verzekeringsmaatschappij. De firma waarbij hij werkt bevindt zich in
een flatgebouw van wel 20 verdiepingen hoog. Het kantoor van de man
is op het bovenste verdiep.

Elke dag neemt de brave en gezonde man de lift tot op het 15de verdiep.
Hoger gaat hij niet!
En dan,….dan stapt hij uit de lift en neemt de trap tot hij aankomt op het
bovenste , de 20ste verdiep dus.
Maar ’s avonds, …. Als hij naar huis wil, dan neemt hij ineens de lift tot
beneden. Dus hij neemt helemaal geen trap bij zijn vertrek.
Zou jij weten hoe dat nu eigenlijk komt?
Het antwoord krijg je te lezen in de volgende Sprongklapper van school.
Maar,…indien je het antwoord kent, dan mag je dit vertellen aan meester Piet.
Voor de eerste 5 juiste antwoorden is er een prijs te
winnen. Wees er dus als de kippen bij !!

SVS : ZWEMMEN OP WOENSDAG
Op woensdagnamiddag 27/11 trokken we met 17 leerlingen van onze
school naar het zwembad van Izegem. Daar ging de MOEV-activiteit recreatief zwemmen door.
Er was een heus doorschuifsysteem voorzien met allerlei proeven. De
leerlingen moesten van de springplank springen met een bal in de handen (en die bal nog in de handen hebben als je weer boven water
kwam!), leunend op een grote rol naar de overkant zwemmen, zoveel
mogelijk keer van de glijbaan glijden, 2 leerlingen op een mat naar de
overkant zwemmen, ballonnen droog naar de overkant krijgen en nog
veel meer…
Het waren superleuke proeven maar wel wat lastig. Onder luide aanmoedigingen van de begeleidende leerkrachten gingen de leerlingen tot het
uiterste. En dat werd beloond met een superresultaat. We behaalden een
2e plaats. Goed, hé!! Nogmaals een dikke proficiat aan de deelnemende
leerlingen!!
Juf Mie

WIST JE DAT...

…

we na de kerstvakantie opnieuw een aantal nieuwe leerlingen mogen
verwelkomen?

…

dat er nog steeds elke donderdagnamiddag praatgroep is? Dit gaat
door van 13u30 tot 15u. Alle mama’s die wat beter Nederlands willen leren spreken of gewoon wat willen praten met andere mama’s
zijn van harte welkom !

…

we enorm uitzien naar ‘De Sprong Springt’ ? We hopen op een grote
opkomst ! Op vrijdagvoormiddag willen we dan graag onze cheque
afgeven aan de mensen van studio Brussel op het Nelson Mandelaplein.

OM TE NOTEREN IN JE AGENDA
•

ma 23 december t.e.m. vrij 3 januari : KERSTVAKANTIE

•

woe 15 januari : PEDAGOGISCHE STUDIEDAG : VRIJ

•

do 30 januari tem vr 5 februari: Poëzieweek

•

vr 31 januari : VRIJE DAG

•

do 12 februari : ouderraad / schoolraad om 19u

•

ma 17 februari : PEDAGOGISCHE STUDIEDAG : VRIJ

•

ma 24 februari t.e.m. vrij 27 februari : KROKUSVAKANTIE

