
Pukkel mini! 2.10  juni 2022 

BRIEVEN VAN            
AFGELOPEN MAAND 

Volgende brieven kregen jullie 

via Questi: 

 

• Nieuws van de zeeklassers 

•  Schoolfotograaf 8 juni 

2022 

• INFOBRIEF: Toetsenwe-

ken 

• Filmpje zeeklasmoment 

• ZOMERBAR 

• INFO: FIETSDAG 

• Uitnodiging sneeuwklas-

avond 

• Foto’s zeeklassen 

• ZOMERAANBOD BIB 

Beersel 

• FLYER FC DWORP 

• NIEUWS: KLASJUF K3 

volgend schooljaar 

• Uitstap hooien voor L4 

• BRIEF: Uitleg zomerouder-

contact lagere school 

• MORGEN SPORTDAG! 

 

en zoveel meer! 

IN DE KIJKER! 

Veerkrachtige spreuk:  “Stilstaan helpt om door te gaan.“ 

Een schooljaar alweer voorbij!!  Een schooljaar vol beweging waarin we veel heb-

ben geleerd en meegemaakt.  Coronabeestjes kwam nog wel voorbij, gelukkig 

konden we veel meer uitstapjes maken.  De komende 9 weken kunnen we even 

terugkijken op hoe het was, genieten van het nu en misschien al eens uitkijken 

naar wat er te gebeuren staat.  Allereerst: vakantie! 

Bedankt voor jullie steun, inzet, vertrouwen en medewerking gedurende het bijna-

voorbije schooljaar! 

ACTIVITEITEN VAN DE MAAND  
Donderdag 30 juni: laatste schooldag — einde om 15u20 

Vrijdag 1 juli: VAKANTIE is begonnen! 

Dinsdag 30 augustus 2022 van 16u tot 18u: WENMOMENT voor nieuwe kleuters! 

Donderdag 1 september 2022 :  EERSTE SCHOOLDAG + INFOAVONDEN 

L1 en L2: 18u-19u - K1A en K1B: 19u-19u30 - K2 en K3:  19u45-20u15 

Maandag 5 september 2022: INFOAVONDEN L3 en L4: 18u-19u - L5 en L6: 19u-20u  

JARIGEN VAN DE MAAND JULI! 

Ayoub (K1B) -  Shanon (L6) - Emma (L1) - Jonathan (K1A) - Marcel (K1A) - juf Jirka (juf L2) - 
Roos (K2) - Victor (L2) - juf Griet (kinderverzorgster) - Gabriel (L2) - Rafael (L6) -                        
Gaspard (K3) - Maxine (L2) - Andres (L4) - Emmanuella (K3) - juf Mona (juf L4) -                        
Jeanne (K1B) - Rowen (L1)- Suzie (K1A) - Naelle (L4) - Bogdan (L4) - Claire (K1B) -                
Gabriel (K2) - Raphael en Gabriel (K2) - juf Els (ZOCO/KLEUTERCO) - Mohamed (L2)  

JARIGEN VAN DE MAAND AUGUSTUS! 

 Gabriel (K1B) - Ella  (L3) - Lea (L5) - Lewis (K2) - Mayssa (L1) - Luca (L5) - Xem 
(K1B) - Louise (L2) - Lael (L2) - Norah (L5) - Luca (L5) - Monique (TOEZ) -                  
Ilyano (K1A) - Mae lle (K3) - Merlijn (K1B) - Jeremiyah  (K2) - Assia (L1) - Keano 
(L6) - meester Dieter 



WELKOM EN                  
VAAR(T)WEL! 

Vaar(t)wel, Nathaniel (K2), 

Gaspard (K3), Tessalia 

(L1), Maissa (L3), Nathan 

(L3), Paulo (L4), Bogdan 

(L4), Ilyan (L5), Lava (L5/

L6), Sam (L5), alle Spring-

veren van L6, Annette 

(secretariaat), juf Carla, 

juf Rosalie, juf Esther,  

meester Dieter: 

Veel geluk op je nieuwe 

school!               

 

 

Wat een maandje!   

In de lagere school herhaalden we nog een goeie week om 

nadien goed voorbereid aan de eindtoetsen te beginnen.   

Een cijfer geeft een beeld van hoe een leerling de leerstof 

al dan niet heeft verwerkt, het zegt niet alles.  Op onze 

school trachten we voldoende aandacht te schenken aan 

de totale persoon van iedere leerling. 

Het derde en vierde leerjaar beleefden fijne dagen op zee-

klassen.  Ze speelden in het zand, vingen krabben, be-

zochten Sealife en zoveel meer! 

Het vijfde en zesde leerjaar gingen na de summatieve of 

OVSG-proeven op uitstap naar het Zilvermeer om er te ge-

nieten van Pennenzakkenrock. 

De laatstejaars bereidden hun proclamatie voor, ze kozen 

ervoor om QR-codes te maken die leidden naar filmpjes 

met hun mooiste Springveermomenten. 

VAKANTIEMODUS 

NIEUWS UIT DE LAGERE SCHOOL 

Vanaf vrijdag 1 juli tot en met don-

derdag 7 juli is iemand van het se-

cretariaat en meester Erik telkens 

aanwezig tussen 9 en 14u. 

 

Vanaf dinsdag 23 augustus herstar-

ten we opnieuw het secretariaats– 

en directiewerk op school. 

 

Ben je nog iets kwijt?  

Bel gerust naar 02 359 16 32 of 

stuur een mailtje naar 

info.despringveer@gbsbeersel.be  
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L6 DOET AAN  

REPRODUCTIES/”TABLEAUX VIVANTS” 



NIEUWS UIT DE KLEUTERSCHOOL 

De afgelopen weken stond het essentieel thema “IK 

VERPLAATS ME” centraal.  Dit thema bekeken we vanuit 

verschillende perspectieven/richtingen. 

 

K2 en K3 bezochten een fietsenmaker. 

 

We verplaatsten ons op dinsdag 7 juni naar Destelbergen om 

er een geweldige dag te beleven in het Harry Malterpark. 

 

We kregen bezoek van een echte wobbelaarster, ze leerde 

ons wobbelen.  Zie foto hierboven. 

De derde kleuterklas was er stilaan klaar voor, zij zwaaiden 

af op donderdag 23 juni.  Ze hadden een mooi 

zelfgeschreven lied met juf Rosalie ingeoefend. 
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SCHOOLREIS 

 

Wat was het fijn (en 

druk) in het Harry Mal-

terpark!  Zo blij dat we 

nog op uitstap konden! 

 

 

 

 

 

Vanaf 1 september zal juf Rosalie ambulante leerkracht worden in de 

verschillende Beerselse gemeentescholen.  We zullen haar zeker missen! 
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ZOMERBAR 24 JUNI 2022 

Sinds 5 mei richten we voor L1 en L2 leeslesniveaugroepjes in op donderdag tijdens het eerste lesuur.    

Hiervoor kunnen we rekenen op enkele oma’s waarvoor dank! 

Ben je ook geïnteresseerd om een groepje (uit L2 en L3) te begeleiden volgend schooljaar: laat het weten 

via info.despringveer@gbsbeersel.be  
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SPORTDAG 28 JUNI 2022 OP DE CHIROWEIDE AAN DE MORIAAN 

Alles begon… met de 

recordverkoop van de 

wafeldozen in okto-

ber!  We kregen als 

beloning een gratis 

sportdag. 

Hoe was die sportdag?          

GE-WEL-DIG! 

 

Jong en ouder kon genieten 

van de door meester Wesley 

geselecteerde sportmateria-

len. 
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                       WAT HEBBEN WE  

                            ER ZIN IN!!! 
WIE IS WIE VOLGEND SCHOOLJAAR? 

KLASLEERKRACHT van                                                                                                     
K1A: juf Linde ondersteund door juf Griet (kinderverzorgster)                                          
K1B: juf /meester …  ondersteund door juf Griet (kv)                                                   
K2: juf Elsie                                                                                                               
K3: juf Marjon  

Leermeester Kleuterturnen: meester Wim                     

SES-leerkrachten: juf Rinske, juf Ingrid (Kids Relax), , juf Ka-
rin, juf Els (alle klassen en leesplek) en juf Xiomara (motoriek). 

Leescoach, kleuter– en zorgcoördinator: juf Els 

KLASLEERKRACHT van                                                                                          
L1: juf Steffi                                                                                                            
L2: juf Jirka                                                                                                              
L3: juf Elke en juf Laura                                                                                         
L4: juf Mona                                                                                                               
L5: juf Nancy en juf Laura                                                                                      
L6: juf Ingrid 

L.O. en zwemmen op maan– en donderdag met leermeester 
L.O.: meester Wesley  

LBV op woens– en vrijdagvoormiddag met leermeester                                  
NCZ (niet-confessionele zedenleer): juf Marleen                                                                                 
PEGO (protestants-evangelische godsdienst): juf Alexandra 
en juf Lieve                                                                                   
RKG (rooms-katholieke godsdienst): juf Liesje                                                      
ISL (islamitische godsdienst): meester Hüseyin 

SES-leerkrachten: juf Ingrid (Kids Relax), juf Laura, juf Kris-
tien, juf Karin, juf Els (L1 en alle klassen leesplek), juf Anja. 

Beleidsmedewerker en zorgcoördinator lagere school: juf Anja                                                    

Secretariaat: Ilse (dins-, woens– en vrijdag) en Leen 
(donderdag)                         

Directie: meester Erik 

 

EERST VAKANTIE! 



Inschrijven voor schooljaar 2022-2023  
De basisscholen van Beersel, Halle, Sint-
Genesius-Rode en Sint-Pieters-Leeuw 
werken via een gezamenlijke aanmeld-
procedure 
  
Vanaf woensdag 1 juni 2022, 9u, starten 
de vrije inschrijvingen in de scholen vol-
gens chronologie. 
De scholen die nog vrije plaatsen heb-
ben, zullen chronologisch inschrijven. 
De scholen die geen vrije plaatsen heb-
ben, zullen de wachtlijsten chronolo-
gisch aanvullen. 
Voor concrete informatie contacteer je 
best rechtstreeks de school zelf. 
Een overzicht van de vrije plaatsen zal 
op 30 mei op Welkom! - Beersel, Halle, 
Sint-Genesius-Rode en Sint-Pieters-
Leeuw (basisschool-
aanmelden.be) gepubliceerd worden. 
  
Inschrijven in het Buitengewoon Lager 
Onderwijs? Hiervoor neem je recht-
streeks contact op met de school. 
Alsemberg - Sint-Victor 

BuLO 
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Vanaf 1 september komt meester Wim ons ver-

voegen als meester van kleuterturnen, meester 

Wesley blijft onze L.O.-meester van de lagere 

schoolkids. 

 

 

 

ONS NIEUW SPORTDUO   

VRIJE INSCHRIJVINGEN             

VANAF 1 JUNI 2022 om 9u 
ONS NIEUW EERSTEGRAADSTEAM 

Welkom, juf Jirka als klasjuf van L2! 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.basisschool-aanmelden.be%2F&data=05%7C01%7Cinfo.despringveer%40gbsbeersel.be%7Ccf28109485eb44dc377608da41b297f5%7C7c7bdb9020614a46a5e4408911af8e81%7C0%7C0%7C637894532551078301%7CUnknown%7CT
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.basisschool-aanmelden.be%2F&data=05%7C01%7Cinfo.despringveer%40gbsbeersel.be%7Ccf28109485eb44dc377608da41b297f5%7C7c7bdb9020614a46a5e4408911af8e81%7C0%7C0%7C637894532551078301%7CUnknown%7CT
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.basisschool-aanmelden.be%2F&data=05%7C01%7Cinfo.despringveer%40gbsbeersel.be%7Ccf28109485eb44dc377608da41b297f5%7C7c7bdb9020614a46a5e4408911af8e81%7C0%7C0%7C637894532551078301%7CUnknown%7CT
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.basisschool-aanmelden.be%2F&data=05%7C01%7Cinfo.despringveer%40gbsbeersel.be%7Ccf28109485eb44dc377608da41b297f5%7C7c7bdb9020614a46a5e4408911af8e81%7C0%7C0%7C637894532551078301%7CUnknown%7CT
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsvbulo.be%2F&data=05%7C01%7Cinfo.despringveer%40gbsbeersel.be%7Ccf28109485eb44dc377608da41b297f5%7C7c7bdb9020614a46a5e4408911af8e81%7C0%7C0%7C637894532551078301%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoi
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsvbulo.be%2F&data=05%7C01%7Cinfo.despringveer%40gbsbeersel.be%7Ccf28109485eb44dc377608da41b297f5%7C7c7bdb9020614a46a5e4408911af8e81%7C0%7C0%7C637894532551078301%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoi
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Met L4 gingen we hooien.  Wat een leerrijke dag! 

Vakantieaanbod - Ge-

meente Beersel  

of  

www.beersel.be/

thema/2857/vakantieaanbod   

NOG GEEN VAKANTIE-

PLANNEN? 

HOOIEN AAN HET KESTERBEEKMOERAS 23 JUNI 2022 

NOG LEERRIJKE ACTIVITEITEN! 

L4 leerde meer over afval sorteren en verwerken.  INTRA DURA kwam hen uitgebreid 

doen ervaren waarom we dit dienen te doen. 

L1 IN FELIXART! 
 

Komt Felixart van Felix en Cezaar?  

Hoe teken je cirkels?  Wat is ab-

stract tekenen?  Dit en zoveel meer 

kwamen we in het Felixartmuseum 

van Drogenbos te weten. 

https://www.beersel.be/thema/2857/vakantieaanbod
https://www.beersel.be/thema/2857/vakantieaanbod
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VOORBEREIDINGEN!!  DIKKE DANKJEWEL aan alle helpers waaronder de dochters 

van juf Nancy! 

SNEEUWKLASAVOND 27 JUNI 2022 

VEEL SUCCES, MEESTER DIETER, ALS DIRECTEUR VAN GBS BLOKBOS IN LOT! 

Vanaf 1 september 2022 zal meester Dieter de directeur worden van GBS Blokbos in Lot.   

Na meer dan 7 jaar op GBS De Springveer gewerkt te hebben, verlaat hij onze school.   

We zullen hem zeker missen!!  Veel succes, meester Dieter! 

PROFICIAT AFGESTUDEERDEN: K3 en L6! 

PROFICIAT K3!!!           

Op naar het eerste leerjaar! 

PROFICIAT L6!!! 

Op naar het secundair onderwijs! 



* de ZOMERBAR een succes is geworden?  Heel wat 

Springveren betraden het free podium! 

* we volgend schooljaar in de onthaal– en de eer-

ste kleuterklas leeftijddoorbrekend zullen werken?  

We richten 2 “graadsklassen” in, waarin onze jong-

ste Springveren (2019 en 2020) zullen instappen.    

In elk van de 2 klassen zullen 15 kindjes zitten.       

De samenstelling van de groepen volgt! 

* onze Oekraïneklas ophoudt te bestaan?  We zul-

len de anderstalige nieuwkomers zoals steeds 

trachten aan te laten sluiten bij de gewone klassen, 

mits wat extra ondersteuning.   

* ons nieuw jaarthema rond culturen zal draaien?  

En dat onze leerlingen mee gekozen hebben voor 

onze jaarslogan?  Wordt vervolgd! 

*  er vermoedelijk vanaf oktober opnieuw soep en 

warme maaltijden zullen geserveerd worden? 

 

WIST JE DAT... 

VOLGENDE PUKKEL MINI!  SEPTEMBER 2022 

• NIEUWE SCHOOLJAAR, nieuw jaarthema 

• Jouw bijdrage?  Stuur ze zeker door naar                      

info.despringveer@gbsbeersel.be     

 

NIEUWS uit DE OUDERRAAD! 

DANK JULLIE WEL  

VOOR DE GROTE OPKOMST MET 

ONZE ZOMERBAR!! 

 

DANK JE WEL VOOR DE 

MOOIE ATTENTIES DIE ONZE AFGE-

STUDEERDE K3’ers en L6’ers heb-

ben gekregen! 

 

 

SAVE THE DATE!! 

DINSDAG 30 AUGUSTUS 2022 tussen 

16u en 18u: WENNAMIDDAG VOOR 

K1A en K1B, en alle nieuwe kleuters! 

 

DONDERDAG 1 SEPTEMBER: INFO-

AVOND L1 & L2, K1A & K1B, K2 & K3 

MAANDAG 5 SEPTEMBER: INFO-

AVOND L3 & L4, L5 & L6 

 

 

VERLOFDAGEN 2022-2023: 

Vrijdag 7 oktober 2022 

(pedagogische studiedag) 

Maandag 10 oktober 2022 (verlofdag) 

Woensdag 1 februari 2023 

(pedagogische studiedag) 

Maandag 20 maart 2023 (verlofdag) 

GBS De Springveer is een gemeentelijke basisschool van Gemeente Beersel. 

#kindvriendelijkbeersel 

                            
 
 


