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Beste ouders,

Wat zi jn die 2 maanden snel  voorbi j  gevlogen !  We hebben onze
herfstvakantie dubbel en dik verdiend.  Hopel i jk kri jgen we nog
mooi herfstweer zodat de kinderen veel  kunnen buitenspelen.

29 oktober 2021
 

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN

In oktober mochten we Loyd Tanghe verwelkomen als nieuwe
leerl ing bi j  de klas van juf  Carine.   Na de herfstvakantie komen
ook Hal ima, Abdiqadir ,  Ashley en Al i  bi j  ons school lopen. 

We nemen afscheid van Michèl le Demeulenaere uit  de klas van
juf Ann. Lieve Michèl le,  het ga je goed in je nieuwe school.   We
zul len je missen. Spring gerust nog eens binnen.

Door het grote aantal  Corona-besmettingen
op de lagere scholen,  werd besl ist  om na de
herfstvakantie kinderen en leerkrachten
terug mondmaskers te laten dragen.  Naast
het dragen van mondmaskers  op de bus,
verwachten we dat de leerl ingen van 10 jaar
en ouder een mondmasker dragen op school.   
Als ze in de klas neerzitten,  mag die uit .   De
andere kinderen mogen dit  ook doen, maar
zi jn niet verpl icht.

Stad Kortri jk stelde,  in het kader van 'welbevinden als deel
van een gezond schoolkl imaat' ,  een vragenli jst  op over het
welbevinden van de leerl ingen, nà Corona. Ze vragen ook aan
ouders om deze vragenli jst ,  samen met hun kinderen, in te
vul len.   Deze enquête kan je terugvinden op volgende website
https://kortr i jkspreekt.be/nl-BE/projects/en-oe-ist-nu-jong-
kortr i jk-na-corona-1

Teams werkt bl i jkbaar niet bi j  iedereen.  Dit  komt door de te
korte wachtwoorden. Na de vakantie kri jgen jul l ie een brief
mee met een nieuw, werkend wachtwoord om in te loggen.

De week na de herfstvakantie is  een korte week.  Op donderdag
11 en vri jdag 12 november is  er geen school.



LEERLINGENRAAD

Vol trots wi l len we jul l ie
onze leerl ingenraad voor-
stel len.  Deze leerl ingen
plannen, stel len vragen,
wisselen ideeën uit  en
doen voorstel len die het
schoolleven op De Sprong
nog aangenamer kunnen
maken. Ze vergaderen 5
keer per jaar samen met
mevrouw Els en juf  Griet.
Deze leerl ingen werden
verkozen door de andere
leerl ingen van hun klas.

BOSDAG

Vorige week donderdag gingen we
met de ganse school naar het bos,
met de bus of met de f iets.   Het was
een zeer geslaagde bosdag !  Van
hoeve te Coucx wandelden we naar
het speelbos aan Don Bosco.
Onderweg moesten we heel  wat
opdrachten oplossen. We hadden in
De Libel  een prachtig z icht op
Kortri jk.   Na onze picknick begon het
bosspel.  Er moesten leventjes
overgebracht worden, zonder getikt
te worden door de vossen.

Meer foto's kan je binnenkort beki jken op onze website
www.desprongkortri jk.be

HERFSTRAPPORT

Jul l ie zoon/dochter kri jgt  een eerste rapportje mee naar huis.
Daarbi j  z itten werkblaadjes of proefjes.  Zo kri jgen jul l ie een beter
beeld wat je kind op school leert ,  wat hi j/z i j  al  goed kan en waar
het nog wat moeil i jk  loopt.  


