
Pukkel mini! 2.8  april 2022 

BRIEVEN VAN            
AFGELOPEN MAAND 

Volgende brieven kregen jullie 

via Questi: 

 

* Fijne paasvakantie! 

* Maandelijkse creatieve activi-

teit in de bib! 

* 114 X BEDANKT! 

* Buitenspeeldag 20 april 2022 

* 26 april LENTERAPPORT 

voor L1+L2+L3+L4 

* INFO:  KIJK, IK FIETS! 

* Scholencultuurdag voor K2 en 

K3  

 

                                en meer! 

IN DE KIJKER! 

Veerkrachtige spreuk:  “Als je valt … raap dan iets op.”  

Soms loopt het niet zoals je had verwacht, heb je iets geprobeerd en is het nog 

niet gelukt.  Dat is een onderdeel van een leerproces.  Het mooie schuilt er in uit 

deze ervaring iets te kunnen leren. 

In ons vierde leerjaar gingen we op zwerfvuiltocht en verzamelden we tal van af-

val.  In de klas maakten we er kunstwerken mee.  Zo krijgt afval een tweede leven. 

Samen maken we school! 

ACTIVITEITEN VAN DE MAAND  
Maandag 25 april tot en met vrijdag 20 mei 2022 14u: inschrijvingen van nieuwe 

Springveren  

Vrijdagvoormiddag 6 mei 2022: slotmoment Bende van Beersel (fietstocht voor L5) 

Donderdag 19 en vrijdag 20 mei 2022: bosklassen in Hanenbos met L1 en L2 

Woensdag 25 mei 2022: Lenterapport voor L5 en L6 

Donderdag 26 en vrijdag 27 mei 2022: verlof (Hemelvaart en brugdag) 

Maandag 30 mei tot en met vrijdag 3 juni 2022: zeeklassen in Nieuwpoort met L3 en L4 

JARIGEN VAN DE MAAND MEI! 

Tibo (L6) - Dimitri (L6) - Nahil (K3) - Lola (L6) - Marcelle (K1A) - Marcus (L2) - Hafsa (L6) - 
Luena (K3) - Kobe (L6) - Eléa (K3) - Josephine (L6) - Tio (K2) - Sophie (L1) - Thomas (L3) -                       

Tor (L5) - Isaiah (K2) - Mia (K3)  



WELKOM EN VAAR(T)WEL! 

Welkom aan                          

Yelisei (K3), Zakhar (L2), 

Maksim (L4), Sasha (L5) 

en Maksym (L6) 

WELKOM TERUG,                

Juf Moon (op donderda-

gen als ondersteuner)! 

Dag (toekomstige) Springveer                                 
Een stevige basis om veerkrachtig 
tot leren en leven te komen, om in 
jezelf te geloven en te kunnen 
(blijven) dromen…                                  
We zijn er graag voor jou                                         
Het Springveerteam 

———————————————- 

Vaar(t)wel,                                

meester Marcel (L3) 

We zullen je missen, kom zeker 

nog eens langs! 

 

OPSTART VAN DE OEKRAÏNEKLAS—21 APRIL 2022 

De vele schrijnende beelden en verhalen lieten niemand onberoerd.  Met 

onze schoolactie kregen we van onze Springveerouders heel veel schoenen, 

conserveblikken en kleren voor de gevluchte Oekraïners.  In Beersel stelden 

verschillende gezinnen hun huis open om te fungeren als gastgezinnen. 

Gemeente Beersel organiseert sinds 21 april samen met onze school de Oe-

kraïneklas.  Zoals steeds streven we naar een uniek inclusief verhaal en ver-

welkomden we 5 kinderen in onze reguliere klassen.  Gedurende verschil-

lende momenten krijgen ze les van een van onze klasjuffen, Nederlandstali-

ge en Oekraïense vrijwilligers.   

Mits afspraken komen we tot een enorm verrijkende ervaring voor ieder 

van ons.  Ja, dat is waar we als school en gemeente voor staan: een hart 

voor ieder kind, een school als afspiegeling van onze maatschappij. 

‘Is er iets niet duidelijk, heb je vragen, dan helpen we je graag:                              

info@despringveer.be en/of 02 359 16 32 ’ 

BELEIDSNIEUWS! 

NIEUWS UIT DE LAGERE SCHOOL 

WERKEN AAN HET PARK! 

VANAF BEGIN MEI (datum nog niet 

gekend) BEGINNEN DE WERKEN AAN 

HET PARK!   

De werken zullen tot december duren.   

De klaspaaltjes zullen tijdens deze 

periode verwijderd worden.   

Voor ‘t eerst in 2 jaar kunnen alle 

Springveren vanop de speelplaats  

opgehaald worden.                     

        Om alles vlot te laten verlopen, 

zullen L5 en L6 wel zelf naar buiten 

komen als hun ouders/ophalers buiten 

staan.   Ook de Springveren met groene 

kaart mogen meteen naar huis. 

Extra voorzichtigheid is aangewezen! 
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INSCHRIJVINGEN NIEUWE SPRINGVEREN NA AANMELDING                                                              

via www.basisschool-aanmelden.be  

Van 25 april tot en met 20 mei kunnen de aangemelde kinderen ingeschreven worden.                                                            

De desbetreffende ouders kregen alvast een mailtje met een uitnodiging. 

SAMEN WERKEN ROND STEM—METERS EN PETERS L4+L1 — 28 APRIL 2022 

Op donderdag 28 april kwamen de meters en peters uit L4 samen met hun petekindjes 

uit het eerste leerjaar.  Ze bouwden robots van oude elektrische apparatuur. 

 



NIEUWS UIT DE KLEUTER-
SCHOOL 

THEMALOZE WEEK 

De week na de paasvakantie werkten we in de verschillende kleuterklassen the-

maloos.  Dit geeft ons vele voordelen: kinderen kunnen op hun tempo opnieuw 

aansluiting vinden bij hun klasgenoten en klasleerkrachten, er is meer tijd om 

ieder kind beter te leren kennen en zoveel meer. 

 

ESSENTIEEL THEMA “GROEIEN” 

Sinds deze week verdiepen we ons in het thema GROEIEN.  We stellen ons hi-

erbij vele vragen vanuit verschillende denkrichtingen.  Zo staan we stil bij het 

groeien (hoe doe je dat?), wie en wat groeit er allemaal…. 

 

K2 OP LENTEWANDELING MET 

(GROOT)OUDERS  

De tweedekleuterklassers gingen samen 

met hun mama’s, papa’s en/of 

grootouders op lentewandeling.  Aan de 

hand van een opdrachtenzakje 

ontdekten ze verschillende natuurele-

menten als stenen, blaadjes, insecten… 
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L1 ontwierpen keiknappe paaszakjes voor al hun eitjes! 

KLEUTERPAASEIERENRAAP 19 APRIL 2022! 
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ZWERFVUILACTIE IN L4 

Juf Mona trok met haar klasje op zwerfvuiltocht.  Ze raapten heel veel af-

val op, maakten straten schoon en gingen in de klas creatief aan de slag 

met afval. 
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OP SCHATTENJACHT IN L1 

 

 

 

  

 

 

VOGELNESTKASTJES maken MET L5 en L6 
onder begeleiding van FREDDY EN MARC 

Net voor de paasvakantie is juf Ingrid begonnen met de voorbereiding 

van haar Springveren op het secundair onderwijs.   

Onze meisjes en jongens van het zesde leerjaar spreken haar sinds vorige 

week aan met mevrouw Ghyselinck en geven al eens zelf les.  Ziehier 2 

meesters aan het werk om “Franse les” te geven. 

L6 GEEFT ZELF LES — APRIL 2022 

“We maakten afgelopen week “oude” 

schatkaarten.  We verstopten een 

schat (paasei) en een vriendje moest 

met de kaart en een zelfgeschreven 

stappenplan de schat terugvinden.” 



* L5 een knap logo ontwierp voor de Bende van Beersel?  En 

dat ze reeds vele mooie acties hierrond hebben gedaan dit 

schooljaar?  

* de Springveren uit L4 met hun petekindjes uit L1 als echte omgekeerde 

ingenieurs aan de slag gaan met oude elektrische apparaten?  En dat ze ze 

zullen ombouwen tot robots?  

* onze kleuterspeelplaats nog wat bijgewerkt is door de mama van Nino en 

Gustave? 

* we met ons schoolteam in mei de uitdaging aangaan om iedere dag 10 000 

stappen of meer af te leggen? 

* de Springveren uit L4 en L5 vanaf begin mei wekelijks op dinsdag aan mid-

dagsport kunnen doen en dat er heuse tornooien worden georganiseerd? 

* we meer en meer willen inzetten op ouderparticipatie en dat we jullie   

regelmatiger zullen uitnodigen op school?  

 

 

WIST JE DAT... 

VOLGENDE PUKKEL MINI!  MEI 2022 

• BOSKLASNIEUWS! 

• VOLGEND SCHOOLJAAR 

• Jouw bijdrage?  Stuur ze zeker door naar info@despringveer.be  

 

NIEUWS uit DE OUDERRAAD! 

 

DANK 

Dikke dankjewel voor de succesvolle 

eerste Springveer Take Away! 

 

SAVE THE DATE! 

Op vrijdag 24 juni 2022 meteen na 

school nodigen we iedere Springveer-

(groot)ouder uit om te komen klinken op 

een fantastisch schooljaar in beweging, 

een mooie start van de zomer, de ver-

bondenheid tussen alle Springveren! 

WELKOM op onze ZOMERBAR! 

 

 

 

 

 

 

GBS De Springveer is een gemeentelijke basisschool van Gemeente Beersel. 

#kindvriendelijkbeersel 

         NIEUWE COÖRDINATOR ‘t SPRINGVEERTJE:                                               

SPRINGVEERMAMA MONICÁ 

“Hallo, mijn naam is Monica.  Ik ben de nieuwe coördinator van 

de Malleboot/’t Springveertje.  Je zal me ook tegenkomen aan 

de schoolpoort als ik mijn kinderen afzet in de ochtend.  Ik ben 

mama van 3 kinderen tussen 9 maanden en 4 jaar.  In mijn vrije 

tijd ben ik graag bezig met sporten, naar de hondenschool gaan 

en met al wat creativiteit vraagt.   Sedert 9 jaar werk ik actief met 

kinderen binnen het onderwijs, van begeleidster in de opvang tot 

kleuterjuf.  Na 6 jaar voor de dienst Kinderopvang van stad Gent 

gewerkt te hebben, kom ik wat dichter bij huis werken en ga ik 

een nieuwe uitdaging aan. 

 

Als coördinator wil ik alle kinderen een tweede warme plek ge-

ven waar ze met plezier naar toe kunnen komen.  Ik hoop sa-

men met de school op een lijn te zitten, op ieder vlak, zodat we 

een eenheid kunnen vormen.  Waar we kunnen, hoop ik te kun-

nen deelnemen aan schoolse activiteiten of deze door te trekken 

naar de Malleboot.  Mijn doel is om sterk in te zetten op ouder-

participatie en streef ernaar ook ouders meer te betrekken bij de 

opvang van hun schat(ten). 

Tot slot, je mag me altijd aanspreken als je me ziet, aan de 

schoolpoort en in de opvang.    

NIEUWS UIT DE MALLEBOOT / ’T SPRINGVEERTJE 


