
Pukkel mini! 3.5  januari 2023 

INSCHRIJVINGEN BROERS EN ZUS-

SEN: 30 januari-10 februari 2023 

 

Je oudere Springveerkind kreeg een 

papieren inschrijfbundel mee.  Breng 

ingevuld terug met een kopie van ID- of 

ISI+-kaart van het  in te schrijven kind. 

IN DE KIJKER! 

Veerkrachtige spreuk: “Een goeie dag begint met een 

goeiedag!”   Wat fijn als je ‘s morgens wordt begroet 

en als het even kan en niet moet, gewoon de hele dag 

door.  Jij mag er echt zijn, hoor! 

Misschien heb je het al gemerkt: in deze editie vind je 

telkens een rijm, woorden die kleven, onmiddellijk als 

secondelijm.  Want hoera, het is poëzieweek deze 

week!  

BELEIDSNOTA 
             

• NEDERLANDS OP SCHOOL: warme oproep aan alle ouders, 

grootouders, ophalers van onze Springveren!  Spreek Neder-

lands, zo maakt je kind gemakkelijk de brug naar onze voertaal 

op school.  Je helpt hem/haar hierdoor zelf meer te durven Ne-

derlands spreken. 

 

• SCHOOL VERWITTIGEN BIJ AFWEZIGHEID: Wij vragen met 

aandrang om bij afwezigheid van je kind telkens voor 8u50 te 

laten weten dat hij/zij er niet zal zijn en voor hoelang: dit naar  

secretariaat.despringveer@gbsbeersel.be en                                       

info.despringveer@gbsbeersel.be   

    

• HET PARK IS OPEN!!!  Afgelopen weken plantte onze gemeen-

telijke groendienst 38 boompjes!  Dat was echt een van onze 

mooiste droompjes! 

 

 

• BRENGEN van je kind: zet je kind ten laatste af om 8u30 op 

school!  Wij openen de poort de eerstvolgende keer om 8u45!  

Hoe sneller je kind aan de lesdag kan beginnen samen met de 

hele klasgroep, hoe beter!  Komt je kind te laat, dan krijgt het een 

stempel in zijn/haar agenda.  Bij 3 stempels volgt een ouderge-

sprek. 

WELKOM! 

Welkom, JIJ!  Wat zijn we BLIJ met 

JOU erbij! 

Welkom, Mellina (K1A) en Chanelle  

(K2)!  WELKOM terug, Oscar (L6)  en 

Luca (K2)! 

Juf Isabelle (leermeester PEGO van 

L3, L4, L5 en L6) 

VAARWEL, Isadora (L2) en Danna 

Paula (L1)!  We zullen jullie missen, 

stel het wel! 



MAANDKALENDER 
Om een duidelijk overzicht mee te geven hierbij 

de MAANDKALENDER van februari 2023                         

Uiteraard kunnen er nog activiteiten ingericht of 

geannuleerd worden. 
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Nora en Alex pope-
len om vaak sa-
men te komen in 

de leerlingenraad! 

NORA en ALEX uit K3 
 
Wie ben je en in welke klas zit 
je?   
N:  Ik ben Nora, ik ben in de 
derde kleuterklas. 
A:  Ik ben Alex en ik zit in de 
derde kleuterklas. 
Wat wens je voor het nieuwe 
jaar? 
A:  Zandbakken, 3 of 6, dat al 
de kinderen er in kunnen. 
N: Ijskraam.  Zo kunnen we ijs-
jes kopen en opeten.  Zo ijsjes 
in een verpakking. 
A:  Als de mama en papa een 
ijsverpakking willen, dan kun-
nen ze ijsjes kopen en als ze er 
geen willen, moeten ze betalen 
voor een banaan (hihi).  
  
Waar zou je het liefst naartoe 
reizen?      Waarom? 
A:  Japan, omdat ik de ninja’s 
wil zien. 
N:  Ik wil de superhelden zien.  
Waar de superhelden wonen. 
A: Da’s China, Chinese super-

helden. 
N:  Nee, Franse superhelden en 
ook Nederlandse. 
A:  En ook Japanse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat wil je doen in de leerlin-
genraad? 
N: Ik ga zeggen als er een re-
genboog gaat zijn, ga ik zeggen 
(euh) dat alle mama’s en papa’s 
mogen komen luisteren en zien.   
A: Euh, dat de mama’s en pa-
pa’s komen en dat we naar een 
dinomuseum gaan. 
N: Ja, cool.  En dat iedereen 
mag komen! 
 
Bedankt voor het interview en 
voor jullie deelname aan de 
leerlingenraad 2022-2023! 

 

Elke maand interviewen we in de 
Pukkel twee leden uit de nieuwe 
leerlingenraad.  Deze maand komen 
Nora en Alex uit de derde kleuterklas aan bod.    
 

NIEUWS UIT DE LEERLINGENRAAD 
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KLAS IN DE KIJKER: K1B 

 

 Hatsjie! Hatsjoe! Wij leerden over ziek zijn 

 
 

Arme Marie!                                                                                                                                          

We belden een verpleegster (de MAMA van Esmée) en zij kwam langs om Marie te onder-

zoeken en ons alle nodige uitleg te geven over de materialen van de dokter.  
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 KLAS IN DE KIJKER: K1B 
 

    

 

   Ook juf Steffi voelde zich eventjes niet goed. Gelukkig was dokter juf Shana er om haar 

te onderzoeken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na het onderzoek werd de doktershoek in onze klas geo-

pend. Eerst even in de wachtzaal zitten wachten totdat de 

dokter je binnen vraagt.  
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                                                                                                                        KLAS IN DE KIJKER: K1B 

Prachtig rollenspel is hier ontstaan. Verzorgen kunnen de kleuters van K1B als de beste. 
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GEZOCHT: HELPENDE HANDEN 

GROOTOUDERFEEST 15 FEBRUARI 2023 (KS) 

Op woensdag 15 februari nodigen we alle grootouders van onze kleuters uit om te komen genieten 

van 10u25 tot 12u05 op ons kleuterverdiep van een gezellig samenzijn.  We zoeken hiervoor bak-

kers voor een lekker stukje cake, gebak, taart…  Wil en kun je dit doen, open dan volgende link en 

vul het formulier in:  

https://forms.gle/38Kj7F5obQpkgD3E9    

GEZOCHT: HELPENDE HANDEN 

BAKFESTIJN 11 en 12 MAART 2023 

Het Bakfestijn is terug van weggeweest!  Wil je er opnieuw mee een succes van maken en ben je 

(een momentje) vrij in het weekend van 10, 11 en 12 maart, vul dan zeker volgend formulier in:  

https://forms.gle/XDMMt7yASqyNCRmS9  
 

 

GEZOCHT: LEESJURY “De Wondere Pluim” 

 

Op woensdag 15 februari 2023 schrijft elke lagereschool-

leerling een tekst rond een bepaald thema.   

 

We doen met onze school mee met het project “De Wonde-

re Pluim”.   

 

Hiervoor zoeken we (groot-)ouders die verhalen uit andere 

scholen willen lezen en beoordelen.   

 

We organiseren een jury-avond (mèt koekjes) op dinsdag 

21 maart 2023  

 

Heb je hier zin in en tijd voor, schrijf je dan in via deze link: 

https://forms.office.com/e/pryF8d6xvS  
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TUSSENDOORTJES                                                           
EEN BLIK ACHTER DE SCHERMEN 

MEETSTANDS IN L3 

 

 

DE EERSTE SNEEUW ZORGDE VOOR DE EERSTE SNEEUWBALLENVERWELKOMING :-)  

HET PARK IS OPEN!! 
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WELKOM,  MEESTERS LUC en RAPHAËL 

èn JUF ISABELLE op GBS De Springveer! 

WELKOM, NIEUWE COLLEGA’S 

JUF ISABELLE 
1. Wie ben je en wat doe je op onze school? 
Juf Isabelle, leerkracht protestants-evangelische godsdienst (sinds 1999).  Sinds 3 weken 
geef ik hier les aan de leerlingen uit het derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar. 
 
2.  Wat valt je op in onze school? 
Fijne sfeer en aangename leerlingen. 
 
3.  Waar zou je het liefst naartoe reizen?  Waarom? 
Israël.  Het land van de Bijbel. 
 
4. Geef 2 leeftips! 
Draag zorg voor je gezondheid. 
Beloon jezelf en wees onafhankelijk. 

        
 
       MEESTER LUC, TOEZICHTER KLEUTERSCHOOL 

 
1. Wie ben je en wat doe je op onze school? 
Toezichter op de kleuterschool. 
2. Wat valt je op in onze school? 
Aangename sfeer, toffe collega’s en een goede verstandhouding. 
3. Waar hou je van? 
Bereidwilligheid, samenwerking en collegialiteit. 
4. Waar heb je een hekel aan? 
Pesters, mensen  die alles steeds negatief benaderen. 
5. Geef 2 leeftips! 
* Draag steeds zorg voor elkaar, probeer steeds vrienden te blijven. 
* Wees behulpzaam. 
* Help mensen in nood. 

 
 

MEESTER RAPHAËL, TOEZICHTER KLEUTERSCHOOL 
1. Wie ben je en wat doe je op onze school?  Ik ben Raphaël, de papa van Jiró en Fleur 

uit K2 en K1B.  Ik ben middagtoezichter.  Binnenkort start onze jongste meid, Maya-
na op school. 

2. Wat valt je op in onze school?  Dat er veel verschillende nationaliteiten aanwezig 
zijn. 

3. Waar zou je het liefst naartoe reizen?  Waarom?  Naar Canada omwille van de na-
tuur, de rust, de dieren en de sneeuw. 

4. Geef 2 leeftips!  Ik hoop op meer kleur op de speelplaats, nog meer tekeningen op 
de muur en meer afdak voor de kids.  Voorts zou ik het fijn vinden dat de buitenwc’s 
worden vernieuwd, op maat van de kleuters. 
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GEDICHTENDAG 26 JANUARI 2023 

 

 
 

 

 

JUF ELS en MEESTER TIMUR 

(stagiair en oud-Springveer)       

bereiden Gedichtendag voor. 
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GEDICHTENDAG 26 JANUARI 2023 

THEMA “VRIENDSCHAP” 

       

SCHRIJFSELS UIT ONZE SCHOOL:                        

ANONIEME DICHTERS 
 

Vriendschap                                                                                                                      

zijn wie je bent, doen wat je wil, me laten gaan, met vallen 

en opstaan, doen wat je kan, alleen bij jou.  You are beau-

tiful. 

                          

Jouw lach in de mijne, mijn liefde in jou, jouw hik door het 

lachen, waar ik zo van hou, blijf zo van je waarde, zo puur 

en zo blij, mijn kras op de aarde, jouw clowntje in mij. 

 

Wanneer je keihard zegt, dat echte vrienden niet bestaan,                                                       

dan spreek je al dan niet zacht, daar ook jezelf mee aan. 

Kinderschepen Louis leest het  

themagedicht voor. 



• we vanaf deze week in het park gaan spelen, 

telkens 1 klas en niet elke dag?  Dat wordt ge-

nieten!  

• we ondertussen met 230 Springveren zijn? 

• de Springveren uit het tweede leerjaar tijdens 

de nieuwjaarsdrink in de klas uit volle borst 

hebben gezongen?  

• sinds januari de Springveren uit K2 en K3 tijdens 

de namiddag klasdoorbrekend spelen in de hal-

hoeken (huis-, winkel- en bouwhoek)? 

• onze toppers uit L5 en L6 op “schrijf-ze”vrijdag 

3 februari brieven zullen schrijven, dit ter be-

vordering van de mensenrechten over de hele 

wereld?  

• we in de kleuterschool gedurende 4 à 6 weken 

werken rond eenzelfde essentieel thema?  Deze 

keer gaat het om mijn lichaam. 

 

WIST JE DAT... 

VOLGENDE PUKKEL MINI!  FEBRUARI 2023 

• KLAS IN DE KIJKER: K3 

• GROOTOUDERFEEST EN DE WONDERE 

PLUIM op WOENSDAG 15 FEBRUARI 2023 

GBS De Springveer is een gemeentelijke basisschool van Gemeente Beersel. 

#kindvriendelijkbeersel 

Viesvuilland, een interactief optreden 

over afval sorteren.  K3 luistert geboeid 

naar de afvalkoning. 
 
 

JANUARI 2023 

WOORDJE VAN DE OUDERRAAD                               

*VOLGENDE VERGADERING            

OUDERRAAD                                                  

OP DONDERDAG 9 FEBRUARI 2023  

om 20u30 op school 

*BAKFESTIJN IS TERUG!  Op zater-

dag 11 en zondag 12 maart 2023 in 

De Moriaan te Alsemberg.  Helpende 

handen en sponsors gezocht! 

 

VERLOFDAGEN 2022-2023:  

Woensdag 1 februari 2023 

(pedagogische studiedag) 

Zaterdag 18 februari tot en met zon-

dag 26 februari 2023 

Maandag 20 maart 2023 (verlofdag) 

Vrijdag 26 mei 2023 (pedagogische 

studiedag) 

 

 


