
Pukkel mini! 3.6  februari 2023 

INSCHRIJVINGEN                 

                   SECUNDAIR ONDERWIJS  

 

          www.aanmelden.school   

 

IN DE KIJKER! 

Veerkrachtige spreuk: “Jij verdient een pluim.”   

 

Op 1 maart is het complimentendag.  Graag nodigen 

we je uit om een oprecht compliment te schenken aan 

al wie je kent.      

 

 

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   

    

 

• 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, Lou (K1A), Emy (K1B) 

en Joy (K1B)! 

WELKOM, meester Vincent 

(interim ZORG en LO)  en        

WELKOM TERUG, juf Odile 

(ZORG KS) ! 



MAANDKALENDER 
Om een duidelijk overzicht mee te geven hierbij 

de MAANDKALENDER van maart 2023                         

Uiteraard kunnen er nog activiteiten ingericht of 

geannuleerd worden. 
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Graag komen we 
samen met Lotte 
en Felix meer sa-
men voor de leer-

lingenraad! 

 
Wie ben je en in welke klas zit 
je?   
L:  Ik ben Lotte, ik zit in het 
tweede leerjaar. 
F:  Ik ben Felix en mij vind je 
ook in het tweede leerjaar bij juf 
Jirka. 
 
 
 
 
Wat wens je voor het nieuwe 
jaar? 
L:  Tijdens de speeltijd dat som-
mige kinderen binnen mogen 
blijven om te tekenen of een 
spelletje te spelen. 
F:  Niet om te schrijven.  Dat er 
nieuwe uitstapjes komen ofzo, 
die er nog nooit zijn geweest, 
die we nog nooit hebben ge-
daan. 
 
 
 
 
 
 

 
Waar zou je het liefst naartoe 
reizen?      Waarom? 
F:  Ik zou het leuk vinden met 
de trein naar Londen of Parijs, 
want Londen ben ik nog nooit 
geweest.  En weet je wat ik ook 
leuk zou vinden?  Italië, Rome.  
In Rome dus.  
L:  Naar Afrika omdat ik denk 
dat het er leuk uitziet. 
 
Wat wil je doen in de leerlin-
genraad? 
F:  Ik dacht dat we met 2 of 3 
klassen in een keer, met twee 
bussen als dat gaat, naar een 
speeltuin zouden gaan.  Wel 
met meer juffen en meesters 
dan normaal. 
L:  Gaan skiën.  Dat mag in Bel-
gië zijn en liefst voor 2 dagen.  
Dat mag zelfs dit jaar gebeuren. 
F:  Dat kan ook in de vakantie. 
 
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 Lotte en Felix uit het 
tweede leerjaar aan bod.    

 

NIEUWS UIT DE LEERLINGENRAAD 
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KLAS IN DE KIJKER: L6 

In de maanden januari en februari werkten we rond de overstap naar het secundair onder-
wijs. En daar hoort ook een bezoek bij aan een secundaire school.   
 
Samen met de leerlingen van het vijfde leerjaar stapten we op de trein richting Vilvoorde 
naar de school Horteco. Daar kregen we een rondleiding en enkele workshops rond plan-
ten en milieu. Begin maart nemen we als MOS-school de bus naar Halle voor een bezoek-
je aan het Heilig-Hart en College. Ook deze keer nemen we onze vriendjes van het vijfde 
leerjaar mee zodat zij tijdig kunnen kennismaken met het aanbod van verschillende scho-
len.    
 

Scholenbezoek  
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 KLAS IN DE KIJKER: L6 
  

MOS-dag 

 

 
We hielden nog eens een MOS-dag met de hele school. Door activiteiten uit te voeren 

konden we energie verdienen zodat we de verwarming, het licht en het smartboard in de 

school mogen gebruiken.  

In het zesde leerjaar berekenden we onze eigen ecologische voetafdruk. Nadien gingen 

we in groepjes aan de slag om acties uit te werken die klimaatverandering tegengaan. Zo 

stellen we voor om minder speelgoed met een batterij of elektriciteit te gebruiken. Moet je 

niet te ver reizen? Ga dan te voet of neem de fiets. Is de afstand wat te ver? Probeer dan 

het openbaar vervoer te gebruiken.  

Op het einde van de dag stelden we onze acties voor aan de hele school. Als afsluiter 
zongen we ons eigen MOS-lied.  
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                                                                                                                        KLAS IN DE KIJKER: L6 

  

 
 

Halve finale Whizzkids 

 

Onze klas, De Ingrindia’s 6, hebben zich geplaatst voor de halve finale 
van Whizzkids!!! Whizzkids is een ICT-wedstrijd. Ook het vierde en het 
vijfde leerjaar deden mee. We behaalden 448 op 450.  
De online halve finale is op vrijdag 10 maart. Supporteren jullie mee?  
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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 

stuur dan gauw een mailtje naar  

info.despringveer@gbsbeersel.be  

 
DANK JE WEL!!! 

GEZOCHT: LEESJURY                                  

“De Wondere Pluim” 

 

Op woensdag 15 februari 2023 schreef 

elke lagereschoolleerling een tekst 

rond een bepaald thema.   

 

We doen immers met onze hele lagere school mee met het 

project “De Wondere Pluim”.   

 

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

scholen willen lezen en beoordelen.   

 

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

28 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 

 

 

 

  

GROOTOUDERFEEST 15 FEBRUARI 2023 (KS) 

Op wandeling met onze oma’s en opa’s en af en 

toe een leuke opdracht om samen uit te voeren. 

En nadien lekker tafelen in                                       

de knap versierde feestzaal! 
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SCHRIJF-ZE-VRIJDAG  3 FEBRUARI 2023 

L5 en L6 met leermeesters Isabelle, Marleen, Liesje en Hüseyin 
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MOSDAG op SCHOOL:                   

16 februari 2023 #iktrekhetmeaan 
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PICKNICKEN IN HET PARK 

BEZOEK AAN HORTECO, SCHOOL SECUNDAIR ONDERWIJS: op 7 februari  spoor-
den we met onze vijfde– en zesdeklassers naar Vilvoorde.  We beleefden een inspireren-
de lesdag met o.a. workshops labotechnieken en tuinbouw.       

 

Onze rakkers uit L1 gingen al eens 

picknicken met juf Ingrid en juf 

Steffi in het wondermooie park. 



• we met onze leerlingen uit L5 en L6 meededen 

aan Schrijf-ze-vrijdag?  Juffen Marleen, Isabelle 

en Liesje, alsook meester Hüseyin begeleidden 

de grootste Springveren in het opstellen van 

knappe brieven om de mensenrechten te hel-

pen vrijwaren! 

• onze ouderraad tijdens de krokusvakantie al-

vast aan het proefbakken ging en de eerste ga-

letten erg lekker smaakten?  Wordt vervolgd…  

Op 11 en 12 maart kun je er à volonté proeven! 

• enkele Springveren uit L6 meedoen aan de on-

line Whizzkidsfinale op vrijdag 10 maart ?  

• de voorbereidingen voor de schoolmusical zijn 

begonnen?  Begin mei hopen we deze te kun-

nen opvoeren. 

• De opbrengst van de WINTERBAR integraal ge-

stort is aan vzw Open Armen uit Halle en dat 

vrijwilligers wat meer zullen komen vertellen 

over deze vereniging? 

 

WIST JE DAT... 

VOLGENDE PUKKEL MINI!  MAART 2023 

• KLAS IN DE KIJKER: K3 

• SPRINGVEER BAKFESTIJN 

• CARNAVAL 

GBS De Springveer is een gemeentelijke basisschool van Gemeente Beersel. 

#kindvriendelijkbeersel 

 
 

FEBRUARI 2023 

WOORDJE VAN DE OUDERRAAD                               

*BAKFESTIJN IS TERUG!                       

Op zaterdag 11 en zondag 12 maart 

2023 in De Moriaan te Alsemberg.   

Helpende handen zijn heel WELKOM! 

 

 

VERLOFDAGEN 2022-2023:  

Maandag 20 maart 2023 (verlofdag) 

Vrijdag 26 mei 2023 (pedagogische 

studiedag) 

 

 


