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Beste,  
 
21 februari. De krokusvakantie staat voor de deur!  
Volgende week woensdag is het Aswoensdag. De eerste 
dag van de vasten. Voor veel mensen is de vastenperiode 
niet langer alleen maar een periode van minder eten, niet 
snoepen, ………. Het is de periode bij uitstek om eens stil te 
staan bij de dingen die we dagdagelijks doen, maar waar we 
niet meer over nadenken. Misschien wel een moment om te 
bezinnen of we goed of niet goed bezig zijn. Een periode om, 
vol goede voornemens,  bij te sturen wat anders soms wel 
eens kan ontsporen.  
 
Ook dit jaar zetten we ons in voor een scholenproject in Ke-
nia: Sunshine-4-kids. De grote bezieler hiervan, Pascale Per-
neel, is een oud-leerkracht van de Sprong.  
 
In de Sprong werken we hard aan “positief omgaan met 
elkaar”. Veel kinderen hebben moeite met aangepast ge-
drag en aangepast taalgebruik. Al te vaak voelen de kin-
deren zich bedreigd en reageren ze op een negatieve manier. 
Heel veel conflicten ontstaan omdat er te impulsief wordt ge-
reageerd. Dat loopt dan vaak fout af. We zien het als onze 
plicht om kinderen te leren omgaan met conflicten. Ik kan 
jullie verzekeren dat er heel veel tijd sluipt in het oplossen 
van uit de hand gelopen ruzies. Maar…… we zorgen ook voor 
veel goede voorbeelden! Dit gebeurt vooral in de weekope-
ningen die doorgaan in de polyvalente zaal, voor alle kin-
deren van de Sprong. Het is dan nog de kunst om de goede 
praktijkvoorbeelden om te zetten in het gewone leven op 
school! Niet eenvoudig! 
 
Alle kinderen kregen een rapportje, ook jouw kind. Hopelijk 
kunnen jullie hier trots op zijn! Geniet van de komende va-
kantieweek. Hopelijk wordt het een weekje waarin jullie leu-
ke dingen met de kinderen samen kunnen doen! 
 
 
                                                             Mevrouw Hilde 



Wij maakten een verrassing voor ons gezin om te tonen dat wij ze graag 

zien ! Het is altijd fijn om iets aan iemand te geven die je graag ziet !  

En wij werden op onze beurt verrast door een leuke attentie van onze juf !  





DIKKE TRUIENDAG 

Elk jaar neemt onze school actief deel aan de dikke truiendag. Deze keer 
maakten we groepjes van 8 of 9 kinderen. Grote kinderen kleine kin-
deren, klas overschrijdend. Het was een fijne namiddag waarin we el-
kaars talenten konden ontdekken, want er waren allerlei opdrachten. 
Voor elk wat wils. En werpspel, een kleurplaat, een memory, een knutsel-
activiteit, een sportief gedeelte met fietsen en lopen en schoppen op 
doel, een dominospel, gezelschapsspel ….. 
Er werd ook warme chocomelk gedronken tijdens de speeltijd. Een losse 
dag, een aangename sfeer, een geslaagde actie. 

Meer foto’s op onze website : www.desprongkortrijk.be 



Op school krijgen de leerlingen wekelijks fruit aangeboden.  
De leerlingen van de functionele rekengroep tellen, wegen en verdelen 
het fruit. 
Dit gebeurt telkens op dezelfde manier ... 
We plaatsen alle bekkentjes in alfabetische volgorde.  
We controleren welke bekkentjes te kort zijn.  
Daarna gaan de leerlingen individueel aan het werk.  
Elke leerling neemt een bekkentje, kijkt naar de klassenlijst om het 

aantal leerlingen in de klas op te zoeken, telt het fruit, weegt het fruit, 

dicteert het gewicht aan juf, schrijft het gewicht op een briefje en gaat 

daarna naar de klas met het fruit.  

FUNCTIONEEL REKENEN 



DIGITALE FOTOGRAFIE IN KLAS G 





GEDICHTENWEEK 

Van 3 tot  7 maart was er  gedichtenweek.  Overal in school waren er 
wel gedichten te bespeuren.  De leerlingen kregen ook de opdracht om 
met hun klas zélf een gedicht te maken  over onze school.  Alle gedich-
ten zijn ook mooi geïllustreerd. 
Je kan ze allemaal bekijken op onze website. 
Ook mevrouw maakte een mooi gedicht over de Sprong. 

SCHOOL 
De Sprong 

beetje mijn thuis 
tof team, lieve kinderen 

hartverwarmend 

 
Mevrouw Hilde 



 
Germana Tack, een echte boekbindster, kwam ons uitleggen hoe je een 
boek kon maken.  Dit mochten we ook zélf eens uitproberen. 



HOEKENWERK : Thema : We spelen een spel ! 

Tijdens het thema ‘We spelen een spel’ wordt er vooral gewerkt aan: 
samen spelen,  
eerlijk spelen,  
winnen en verliezen, 

 

Een dikke duim voor alle leerlingen. Jullie deden het prima! 





OP STAP NAAR HET MIDDELBAAR 

Onze schoolverlaters zijn volop bezig met de voorbereiding op de stap 

naar het secundair. Naast de broodnodige proeven en uitleg maken ze 

ook kennis met verschillende scholen en beroepenvelden. We trokken 

naar het PTI waar kennis gemaakt werd met metaal, houtbewerking, 

land- en tuinbouw,  elektriciteit en nog veel meer.  





GEDICHTENWEEK DOOR FLEUR 

Talent genoeg in De Sprong ! 
Fleur De Prest, uit klas I, maakte een “elfje” en een prachtige tekening 
over haar lievelingsdier. 





WIST JE DAT... 

• ma 24 februari tem vr 28 februari : KROKUSVAKANTIE 

• ma 6 april tem ma 17 april : PAASVAKANTIE 

• Woe 29 april : PEDAGOGISCHE STUDIEDAG : vrij 

• zo 17 mei : SCHOOLFEEST 

• Za 6 juni om 10u : EERSTE COMMUNIE + VORMSEL 

OM TE NOTEREN IN JE AGENDA 

… we sinds januari weer een aantal nieuwe leerlingen mochten verwel- 
   komen ?  Welkom JAY-LYNN uit klas A ; SALMA uit klas C,  MICHÈLLE  
   en MARGOT uit klas E, LAURE uit klas F, SIMON uit klas G, SAMY uit  
   klas I en RICARDO uit klas J !!!   
 
… er elke donderdag van 13u30 tot 15u PRAATGROEP is ?  We nodigen  
   alle mama’s uit die  graag  op een leuke manier wat beter Nederlands 
   willen leren praten. 
 
… er op vrijdagnamiddag 20/03 een KOFFIESTOP wordt georganiseerd  
   op onze school, ten voordele van Broederlijk Delen ?  Allen welkom ! 
 
… het volgende week “week van de vrijwilliger” is ?  Dank aan alle vrij-     
   willigers waar wij telkens op kunnen rekenen.  Johan & Jean-Pierre,  
   die steeds klaar staan voor alle klusjes groot en klein.  Rita, die zich  
   elke week vol overgave inzet bij de mama’s van de praatgroep.  De  
   mensen van de Leuning, die zich elk jaar belangeloos inzetten om de  
   Sprong financieel te steunen. 


