
WELKOM
IN 

DE SPRINGPLANK  

U kan alle info  
rustig nalezen 

in het 
schoolreglement.



de kleuterklassen

Peuter- en 1ste kleuterklas: juf Griet en  juf Stefanie

Tweede kleuterklas: juf Myriam en meester Thijs

Derde kleuterklas: juf Elke en meester Thijs



de lagere school
Eerste leerjaar: juf Marleen

Tweede leerjaar: juf Lisa

Derde leerjaar: juf Caroline en meester Jan

Vierde leerjaar: meester Joona

3de graad: juf Ina en meester Jan



Directie: mevrouw Christa De Gauquier

Zorgteam: juf Steffie, meester Thijs en meester Jan

ICT: juf Annelies en juf Sheela

Bewegingsopvoeding: meester Arne en meester Thijs

Ochtend- en avondopvang: mevrouw Sonja en de 
leerkrachten



Elke dag begint de school om
08.30 uur

Gelieve op tijd aanwezig te zijn.

Opvang vanaf 7u15 (gratis vanaf 8u).

Neem afscheid aan de schoolpoort. Zo geef je de 
leerkrachten de gelegenheid om een goed 
overzicht te houden over de speelplaats.



De school eindigt om

15.05 uur op maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag.

Opvang tot 17u (gratis tot 16u30).

12.05 uur op woensdag. 

Gratis opvang tot 12u30.



Wat bij ziekte?
Voor de lagere school en 3de kleuterklas:

Geen ziektebriefje nodig voor 1ste en 2de kleuterklas



brieven 

Communicatie verloopt via Smartschool.

Brieven zijn in een kleur afgeprint als er een 
strookje moet ingevuld worden.



middagmaal op school

melk                    soep                     warme maaltijd

De keuze ligt vast van vakantie tot vakantie.

€ 0,50 € 1 kleuter € 4
lager €4,25



belegde broodjes

klein € 1,60                        groot € 3,10



gezonde school

We drinken enkel water of melk.

We eten een stuk fruit of
koeken zonder chocolade.

Van 17/10 tot 27/03 krijgen de kinderen 
een gratis stuk fruit op woensdag.



plastic vrije school

We gebruiken hervulbare flessen en doosjes.

We brengen geen PET flessen mee of koeken 
in verpakking.



verkoop

27/10/’22                                          02/02/’23                                            

bloemen                                      pannenkoeken



turnen

Kleuters - Makkelijke kledij aantrekken op de turndagen

Lager - We turnen met aangepaste kledij: een T-shirt van 
de school, sportschoenen, korte of lange sportbroek.

Alle leerlingen van het eerste leerjaar krijgen 
een gratis T-shirt van het oudercomité.

De turnzak blijft op school. Elke vakantie 
krijgen de kinderen hun turnzak mee naar huis 
om de kledij te wassen.



zwemmen

• Alle lagere schoolklassen gaan 8 keer zwemmen.

• De zwemlessen gaan door vanaf 26 september. 

• Het tweede leerjaar gaat gratis zwemmen.

• Zwemgerief, handdoek en zwembril niet vergeten 
meebrengen!



speelplaats
VRIJDAG = SPELLETJESMIDDAG

• Kinderen mogen buitenspeelgoed meebrengen om 
samen te spelen (bv. springelastiek, springtouw, …)

• Geen step, skateboard, inlineskate, …

• School is niet verantwoordelijk voor schade

• Muziek op de speelplaats



oudercomité
Enkele activiteiten: 

• kalender 

• koffie op de eerste schooldag

• dag van het kind

• zomerbar

• helpen op het schoolfeest, (groot)ouderfeest

Helpende handen zijn steeds welkom! 


