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Beste ouders, beste Springplankertjes,  

 
De wind om je oren, de bladeren van de bomen…  

De dagen worden korter  

en van dikke truien worden we grote supporter…  

Je hebt het al gemerkt: de herfst is in het land!  

  

Maar geen nood, op De Springplank weten we de 

dagen wel te vullen, ook al zijn ze koud en guur! 

Lees maar!  

 

 

 

     Fluo: ik spring in ’t oog !  
 

Na de herfstvakantie startte onze fluo-actie ‘Helm op, fluo top’! 

Dankzij het dragen van hesje en helm komen we toch op een 

veilige manier, door weer en wind, de donkere dagen door!  

 

Op onze spaarkaart proberen we nog steeds zoveel mogelijk 

stickertjes te verzamelen. Komt die leuke beloning al wat 

dichterbij ;-)?   

 

 

 

Uitstap naar Pime in Lier  
 

Begin november trok ons 6de leerjaar naar Pime (Provinciaal Instituut voor Milieu 

Educatie) in Lier. In de voormiddag werden ze slimmer met energie. In de namiddag 

vertegenwoordigden ze elk een Europees land en werden ze op dat vlak heel wat 

wijzer!  
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De 3de kleuterklas bracht Afrika naar de klas! 
 

 

 

Ons grootoudersfeest 
 
Naar jaarlijkse gewoonte zetten we ook dit jaar onze grootouders in de bloemetjes! 

Ons jaarthema was ook het thema van het grootoudersfeest: ‘Waar zijn die 

helden?!’. De ogen, de oren en ook de hartjes van ons publiek stonden wagenwijd 

open! Klein en groot lieten zich van hun beste kant zien op de planken!  

 

Euhm…. en waar waren die helden? Ze waren zeker en vast in Den 

Boomgaard: op het podium, in de muziek en natuurlijk ook in de zaal! Want 

door er steeds te zijn voor hun oogappeltjes, daar in Den Boomgaard maar 

ook op 101 andere momenten en in 101 kleine (én grote) dingen, zijn onze 

grootouders onze superhelden! Dat is ook de boodschap die we proberen 

mee te geven aan onze Springplankertjes:  

Je hebt geen superkrachten nodig om voor iemand een superheld te zijn!  
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Een dikke DANKJEWEL ook aan alle vrijwillige 

‘bakhelden’! Zij zorgden voor cake, koekjes, 

taart en ander zoets zodat onze grootouders 

konden smullen bij een tasje koffie.  

Ook de mensen van het oudercomité 

verdienen  een dikke DANKJEWEL ! Zij staken 

mee de handen uit de mouwen en hielpen bij 

het opbouwen, bij het koffiebuffet én bij het 

afwassen en opruimen! Aan onze helden van 

de catering: DANK!   

Meer sfeerbeelden vind je op 

www.vrijebasisschoolbroechem.be 

 

Twee baby’tjes op bezoek in de instapklas…  
 

De afgelopen weken werden twee instappers, Lau Ming en Marcel, grote broer! Chi 

Lou en Gust werden geboren! En waar het hart van vol is, loopt de mond van over 
… Er is zoveel te vertellen over de babybroertjes dat ze wel eens op bezoek 

mochten komen! Kijk maar…   

 

 

http://www.vrijebasisschoolbroechem.be/
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Wist-je-dat… 
 
… er na de herfstvakantie 10 nieuwe kindjes gestart zijn bij juf Nele in de instapklas? 

Ze doen het superflink en zijn uiteraard van harte welkom op onze school! 

 

 

… in alle klassen de komst van Sinterklaas en zijn Pieten wordt 

voorbereid? Het is zoooo spannend! Het lijkt wel of we al allerlei 

sporen van de Pieten vinden: chipskruimeltjes bij de tv, 

snoeppapiertjes in de turnzaal, een parachute aan de brandtrap… 

Op 6 december is het zover! Joepie! 

 

 

… we nog steeds VEEL verloren voorwerpen vinden? Je kan steeds in de kast onder 

het afdak gaan kijken of er iets van jou bij is.   

 

 

… ons vijfde leerjaar deelneemt aan de Welzijnsactie ‘Soep op de stoep’? Er 

wordt lekkere soep gemaakt in de klas die onze vijfdeklassers op zondag 16 

december verkopen aan de kerk. Wie komt er smullen voor het goede doel?!  

 

 

… ons jaarlijkse kerstdrink doorgaat op vrijdag 21 december? We sluiten 

samen met ons oudercomité het eerste trimester gezellig af op de 

speelplaats. Met de vrije giften steunen we in deze Warmste Week de vzw 

Feestvarken. Welkom!  

 

 

Middagsport 
 

Maandag 3 december   1ste en 2de lj. 

Maandag 10 december 6de lj.  
Maandag 17 december   5de lj.   

Donderdag 20 december   3de en 4de lj.  
 

 

 

Familienieuwsjes 
 
Er is blij nieuws…  

 

      -    Op 28 oktober is Chi Lou geboren, het kleine broertje van Lau Ming (InKA)!    

 

-    Op 2 november werd juf Sara voor de 3de keer mama van een knappe  

zoon: Gust! Phil (3KA) en Marcel (InKA) zijn de fiere grote broers!   
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-    Op 22 november is Julien geboren, het kleine broertje van Marie-Lou (2KB)!   

 

We wensen hen van harte proficiat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We nemen afscheid…  

 

-    Op 21 november overleed Anna ‘Anneke’ Verhaegen, de overgrootmoeder  

van Liv (2KA).  

 

-    In november overleed ook de overgrootmoeder van Tuur (3KB), Nand en  

Ward (2K).   

 

 

We wensen beide families veel sterkte met dit verlies. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thema’s in de kleuterschool  

tijdens de maand december 

 
 

Sint                     Kerstmis 
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