
Pukkel mini! 3.2  oktober 2022 

VRAGEN? 
             

Ben je nog iets kwijt?  Heb je een 

vraag over een factuur, of iets an-

ders? 

 

Bel gerust naar                                                          

02 359 16 32  

of stuur een mailtje naar 

 info.despringveer@gbsbeersel.be        

en/of                                                                  

secretari-

aat.despringveer@gbsbeersel.be  

IN DE KIJKER! 

Veerkrachtige spreuk:  “Samen zijn we sterk.” 

 

De voorbije maanden zetten we regelmatig in op positieve 

relaties en een hechte klasgroep.  Dat lukte zeker nog niet 

steeds in elke klas, toch merken we hier mooie evoluties. 

 

Wat fijn om te zien dat enkele Springveren spontaan alle 

fruitresten die op onze speelplaats lagen in het compost-

vat gooiden, dat we kinderen zien samen spelen, dat 

Springveren bij ons komen om iets aan te kaarten, dit heel 

vaak samen want ja, samen zijn we sterk. 

 
 

 

BELEIDSNOTA 
             

• Je zal het opgemerkt hebben: de Pukkel heeft een NIEUWE LAY-

OUT gekregen: zo vind je een MAANDKALENDER in ‘t groot 

BINNENIN dit boekje, iedere maand staat een KLAS IN DE KIJ-

KER (deze maand K1A), dat betekent dat IEDERE MAAND  AN-

DERE KLAS een ARTIKEL SCHRIJFT, FOTO’S , een VERHAAL 

en/of een TEKENING deelt met ons.  

 

• NIEUWE SPEELTUIGEN: warme oproep om zorgzaam om te 

gaan met de nieuwe speeltuigen.  We willen hier nog heel lang 

van genieten. 

 

• Gelieve je kind OP TIJD NAAR SCHOOL te brengen. 

      We sluiten de poort om 8u30 en zullen pas vanaf 8u45 de poort   
      opnieuw openen, dit om aan te moedigen om op tijd naar school   
       te komen. 

WELKOM! 

Welkom, LOU,                        

zusje voor Mia! 

 

Welkom, juf Sanne 

(kinderverzorgster op 

dinsdagvoormiddag), 

Liya (L5), Clara (K1A), Lili 

(K1A), Amed (K1B) en 

Baptiste (K1B)! 



 

MAANDKALENDER 
Om een duidelijk overzicht mee te geven hierbij 

de MAANDKALENDER van november 2022  

Uiteraard kunnen er nog activiteiten ingericht of 

geannuleerd worden. 
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Noah en Habiba 

zijn er klaar voor! 

SAMENSTELLING 
VAN  DE LEERLIN-
GENRAAD 
 
Er is een foutje geslo-
pen in de lijst.                                                    
Dit zijn onze leerlingen-
raadsleden: 
K3: Nora en Alex 
L1: Jasmien en Louise 
L2: Lotte en Felix 
L3: Louisa en Lowie.  
Hier was het foutje in 
ons Questi-bericht: het 
gaat dus om Louisa. 
L4: Habiba en Noah   
L5: Nermine en David 
L6: Mahé en Gabriel   
 
 
VERWEZENLIJKIN-
GEN VAN DE VORIGE      
LEERLINGENRAAD 
 
EEN SPANDOEK OM 
ALLE NIEUWE 
SPRINGVEERTJES TE 
VERWELKOMEN AAN 
DE POORT! 
 
MEER BUITENSPE-
LEN!   
 
KINDVRIENDELIJKE-
RE SPEELPLAATS 
 

HABIBA en NOAH uit L4 
 
Wie ben je en in welke klas zit 
je? 
H: Ik ben Habiba, ik zit in het 
vierde leerjaar en ik ben gebo-
ren op 30 december.  Ik ben 
nieuw op school. 
 
N:Noah, ik ben 9 jaar en op 5 
september 2013 geboren.  Ik zit 
in het vierde leerjaar. 
 
Wat valt je op in onze school? 
N: Ja, wacht.  Euh, wat mij hier 
op school opvalt: op de speel-
plaats hebben we veel stenen 
als ondergrond.  De gaatjes aan 
de stenen zijn bijna allemaal 
leeg.   
 
H: Er zijn veel speeltuigen en 
speelboxen waarmee we ‘s mid-
dags kunnen spelen.  Alles is 
hier heel nieuw. 
.   
Waar zou je het liefst naartoe 
reizen?      Waarom? 
H: Op school zou ik graag als 
uitstapje naar Walibi gaan.  Ik 
hou van pretparken.  Op reis 
met de familie zou ik graag naar 
Australië gaan, want ik wil naar 
een opera gaan. Daar is de 
beste opera.  De natuur is echt 
mooi daar. 
 
N:Hier op school zou ik heel 
graag naar een natuurvriendelij-

ke school gaan, waar heel veel 
natuur (grassen enzo) is.  Ik zou 
het liefst naar Frankrijk gaan.  In 
de hoofdstad van Frankrijk, Pa-
rijs is het heel mooi.  Je ziet 
daar de Eifeltoren.  Ik zou dus 
het liefst eens naar Parijs gaan. 
 
 
Wat wil je doen in de leerlin-
genraad? 
H: Ik zou de school beter willen 
maken.  Ik wil dingen voorstel-
len, zoals een zachtere onder-
grond voor het voetbalveld.  
Misschien kunnen we met de 
hele school eens een wandeling 
doen.  Dat zou ik leuk vinden. 
 
N: Ik zou graag een natuur- 
vriendelijke school maken door 
bijvoorbeeld een boom te plaat-
sen  In Brussel zijn er heel veel 
daklozen.  We kunnen mis-
schien geld inzamelen met een 
actie hier op school.  We zou-
den dan een Halloweenshow 
kunnen geven waarvoor de 
deelnemers betalen. 
 
H: Misschien kunnen we iedere 
klas een dansje laten maken en 
dit dan opvoeren tijdens de 
show…   
 
Bedankt voor het interview en 
voor jullie deelname aan de 
leerlingenraad 2022-2023 
 

Elke maand interviewen we in De Pukkel twee le-
den uit de nieuwe leerlingenraad.  Deze maand ko-
men Habiba en Noah  
uit het vierde leerjaar aan bod. 

NIEUWS UIT DE LEERLINGEN-
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KLAS IN DE KIJKER: K1A 
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      SSSST, IN ONS       

      SLAAPHOEKJE! 

Sinds 23 september 

startten we met een 

slaapklasje omdat er 

zoveel  vermoeide 

kindjes waren in K1A 

en K1B. 

 

 

 

 

WENMOMENT VOOR  

CLARA, LILI, AMED 

en BAPTISTE op 

WOENSDAG 26 OK-

TOBER VAN 10u25 tot 

12u05:  ZO FIJN MET 

JULLIE ERBIJ! 
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KIEKJES VAN DE MAAND 

ZONSVERDUISTERING 25 OKTOBER 2022 

JUF ELKE BRACHT TIJDENS PROJECT ECLIPSBRILLEN MEE. 

“WE ZAGEN DE ZON VERDUISTEREN, AL GING ZE AF EN TOE WEG.” 

L5 trok per fiets met juf Nancy en juf Kristien naar het Kasteel van Beersel voor de startdag 

van hun “Bende van Beersel”-jaar.  Zij zijn er klaar voor, jij toch ook? 
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RAPPORTENTIJD: KINDCONTACTEN 

Voor de rapportuitdeling bespreekt de klasjuf met  elke leerling zijn/haar 

rapport.  Deze gesprekken noemen we kindcontacten en ervaarden 

we als enorm verhelderend en aangenaam.  Naast de resultaten staan 

we stil bij ieders welbevinden, vragen, groei en groeikansen. 



• we op vrijdagmiddag “in het Frans” eten?  In de 

lagere schoolklassen kijken sommige klassen 

het jeugdjournaal in het Frans, oefenen een 

Frans liedje in, houden een Frans kringgesprek, 

noem maar op. 

• de Springveren uit L5 en L6 sinds deze week ge-

start zijn op een eigen nieuwe schoollaptop.  

Dat liep al erg vlot! 

• de nieuwe speeltuigen geplaatst zijn en dat we 

ze vanaf het einde van deze week in gebruik 

mogen nemen? 

• het tijd is voor vakantie voor vele Springveren?  

We merken op dat vele kinderen moe rondlo-

pen en vlugger vallen… 

• we met vele Springveren genoten hebben van 

de eerste OBSTAKELLOOP? 

 

WIST JE DAT... 
                   WOORDJE VAN DE                   

                         OUDERRAAD                               

                    DANK JULLIE WEL:                                                  

                    1280 DOZEN VERKOCHT! 

 

SAVE THE DATE!! 

 

VOLGENDE VERGADERING            

OUDERRAAD                                                  

OP DONDERDAG 24 NOVEMBER 

2022 om 20u30  op school 

BOEKENBEURS PARDOES OP 

SCHOOL OP VRIJDAG 18 NOVEM-

BER 2022 vanaf 15u30 

 

 

VERLOFDAGEN 2022-2023: 

Zaterdag 29 oktober tot en met zon-

dag 6 november 2022 (herfstverlof) 

Vrijdag 11 november 2022 

(Wapenstilstand) 

Woensdag 1 februari 2023 

(pedagogische studiedag) 

Maandag 20 maart 2023 (verlofdag) 

Vrijdag 26 mei 2023 

(pedagogische studiedag) 

 

VOLGENDE PUKKEL MINI!  NOVEMBER 2022 

• KLAS IN DE KIJKER: L5 

• BOEKENBEURS EN VOORLEESWEEK 

• Jouw bijdrage?  Stuur ze zeker door naar                      

info.despringveer@gbsbeersel.be     

GBS De Springveer is een gemeentelijke basisschool van Gemeente Beersel. 

#kindvriendelijkbeersel 

    
 
 

JARIGEN VAN DE MAAND: OKTOBER 


