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Beste ouders, beste Springplankertjes,  

 
De dagen worden voelbaar korter. We rouwen misschien nog 

wat om de zomer, maar weten dat de herfst ook veel moois 

te bieden heeft. Neem nu de warme kleuren van de 

bladeren, de fragiele paddenstoelen, beukennootjes, 

eikels, eekhoorns, elfjes en kabouters... Een heerlijke tijd om 

op zoektocht te gaan. 

 

Binnen kraak je samen een nootje, bak je een cake of knutsel je een herfstmannetje in 

mekaar. De verwarming gaat aan en je leest gezellig een boek… of een nieuwsbrief . Veel 

plezier!   

 

 

Op 3 oktober verwende ons lieve oudercomité de leerkrachten met een uitgebreid 

broodjesbuffet en lekkere desserten omwille van de Dag van de leerkracht ! Dikke dankjewel 

hiervoor !  Opnieuw voelden we ons erg geapprecieerd !  FIJN, FIJN !   

 

 
 

Leerlingen en leerkrachten zijn wel eens 

opgelucht als ze ’s avonds de schoolbel horen 

rinkelen . Miljoenen kinderen en jongeren horen 

dit geluid echter nooit ! Met Saved by the bell 

worden scholen opgeroepen om jaarlijks op  

5 oktober, dit jaar 4 oktober, aandacht te geven 

aan het feit dat alle kinderen, waar ook, recht 

hebben op goed, kwaliteitsvol onderwijs.  Reeds 

vele jaren blazen onze Springplankers ‘bells’ om 

deze actie te ondersteunen.  Op 4 oktober bleef 

de school echter ‘leeg’ omwille van de 

pedagogische studiedag.  Dan doen de leerkrachten dat toch met plezier in hun plaats …  

 

 

Frisse temperaturen, regen en wind, vroeger donker, mooie herfstkleuren, tijd van heksen, 

spoken en griezelen… het hoort allemaal bij de herfst!  

Ook in de Springplank genieten we daar met volle teugen van: op uitstap naar de 

boomgaard want het fruit is rijp, appelmoes maken, op herfstwandeling, op spinnenjacht in 

onze eigen school…   
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Enkele sfeerbeelden … 

 

               
 

 

       

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In al onze kleuterklassen werd er lekker gegriezeld! Het gezamenlijke thema werd opgestart 

met het toneel ‘Spookje Gligli’, gespeeld door de juffen. Daarna gingen alle kleuters aan de 

slag in hun klas. Vlak voor de vakantie wordt het thema afgesloten met een heus griezelfeest!  
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Onze Springplankers van het zesde leerjaar werden samen met hun pete-en metekindjes van 

het eerste leerjaar uitgenodigd bij de ‘gezusters Hex’ voor het beleven van een ware 

nachtmerrie.  Ze mochten alleen maar binnen als ze verkleed waren als Halloweengriezel…   

… Woehahaha… 

  
Het project‘Visite’ brengt twee generaties samen en laat jong en oud ongedwongen en 

verrassend samen tekenen. Ontmoeting en plezier staan voorop. Dat moesten onze 

vijfdeklassers eens geprobeerd hebben. 

Op 15 oktober trokken ze naar Czagani om daar samen met een aantal bewoners deel te 

nemen aan het project.  Al spelend en tekenend leerden ze elkaar wat beter kennen. Het 

werd een fijne namiddag !  

 

       
 

         
 

 

 

 



Vrije basisschool de springplank – kapelstraat 19A – 2520 broechem 

 

Het zesde leerjaar op ‘oorlogspad’ 

Op dinsdag, 15 oktober maakten de leerlingen van het zesde een uitstap naar de Westhoek! 

Ze bezochten de Vredesmolen van Klerken, de Belgische militaire begraafplaats van Houthulst 

en ook Tyne Cot Cemetary in Zonnebeke.  In de namiddag brachten ze nog een bezoek aan 

het Memorial Museum Passchendaele.  

 

 

                                                                                                                      

 

Kriebelteam 
 

Na de herfstvakantie doet het kriebelteam voor de 2de keer haar ronde!   

Voor alle klassen behalve de InKA en 1K gaat de kriebelcontrole door op 

maandag 4 november. Voor de InKA en 1K is dat op woensdag  

6 november.  Op woensdag 20 november vindt de hercontrole plaats.  

 

Denken jullie op de dag van de controle aan het volgende:    

 er voor zorgen dat lang haar in een gewone paardenstaart of 

los gedragen wordt,  

 geen gel/lak/wax/… of speldjes in het haar van je kind doen,   

 er voor zorgen dat het haar van je kind gewassen is, vooral dat van onze ‘groten’ 

(5de en 6de leerjaar).  

 

Alvast veel dank voor jullie medewerking, ook aan ons kriebelteam! Samen kunnen we de 

luizen de baas!  
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Familienieuwsjes 

 
Er is blij nieuws … 
 

- James Van de Cruys (1KA) werd op 18 oktober de grote broer 

van Elena!  

 

 We wensen hen alle geluk van de wereld toe!  

 

 
      We nemen afscheid … 

 

- Op 28 september overleed Tony Davis, de grootvader van 

Juliette Dermul (InKA). 

- Op 9 oktober overleed Joseph De boel, vader van juf Kristl, een 

ondersteuner op onze school. 

 

        We wensen de familie veel sterkte met dit verlies.  

 

 

 

Middagsport 
  

Maandag 4 november  1ste en 2de lj.  

Donderdag 7 november  3de en 4de lj.  

Dinsdag 12 november 5de lj. 

Donderdag 14 november 6de lj. 

Maandag 18 november  5de en 6de lj.  

Donderdag 21 november 3de en 4de lj.  

Maandag 25 november  1ste en 2de lj.  
Donderdag 28 november  6de lj.   

 

 

Fluo: ik spring in ’t oog !  
 

 

Wie zichtbaar is op de weg, is minder kwetsbaar in het verkeer.  Ook 

de fietshelm kan levens redden. Onze fluoactie : Helm Op Fluo Top 

stimuleert onze Springplankers om tijdens de donkere maanden zeker 

een fluovest en fietshelm te dragen !  Zo wandelen of fietsen ze goed 

zichtbaar en goed beschermd naar school.  

Tussen de herfstvakantie en de paasvakantie verzamelen ze 

individueel zoveel mogelijk stickers op hun spaarkaart. Bij een volle 

kaart verdienen ze een leuke beloning zoals bijvoorbeeld gratis 

toegang tot ZOO Antwerpen of ZOO Planckendael.  
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WWTM 
 

De jaarlijkse wijn-, wafel-, truffel- en marsepeinverkoop van het oudercomité is 

van start gegaan! Dit jaar kan je ook frangipanes en carré confituurtjes 

bestellen. Maken jullie tijdens de vakantie even tijd om aan oma’s, opa’s, 

tantes, nonkels, buren, kennissen en vrienden te vragen of ze wat lekkers 

willen bestellen om zo onze school te steunen?  

Extra bestelformulieren zijn te verkrijgen bij de juffen, op het secretariaat of te 

downloaden op de site.  Hartelijk dank op voorhand voor de steun!!! 

   

        Meer info bij ‘nieuws van ons oudercomité’ ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We vliegen er een weekje 

tussenuit! Aan iedereen                      

een ontspannende herfstvakantie 

toegewenst! 
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In oktober ontdekken onze kleuters  

heel wat over…  
 

 

 Juf Nele, juf Hilde, juf Mieke en juf Lotte:  

 

Herfst   

 

 

             Sint 

 

 

    

   

 

 Juf Stephanie, juf Lotte en juf Gina:  

 

Herfst  

 

 

Sint 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Juf Jill, juf Rita en juf Caroline:  

 

Afrika   

 

 

Sint   

 

 

 

 



Vrije basisschool de springplank – kapelstraat 19A – 2520 broechem 

 

NIEUWS VAN 

ONS OUDERCOMITÉ  

 

 

Goed nieuws! De wijn-, wafel-, truffel- en marsepeinverkoop is weer gestart. Ideaal om tijdens de herfstvakantie 

familie, vrienden, buren, kennissen en iedereen die wil te overtuigen om iets lekkers te kopen uit het ruime 

assortiment. Wie kan er nu weestaan aan die heerlijke vanillewafels met chocolade, truffels of al het lekkers in 

de wafelmix? Nieuw dit jaar zijn de frangipanes en carré confituurtjes die je ook in een doos apart kan kopen. En 

voor de wijnliefhebbers hebben we uiteraard ook weer de keuze in witte, rode en rosé wijn 

Elke geplaatste bestelling is een extra steun voor onze school! De winst dit jaar gaat naar het meubilair voor de 

nieuwe refter. 

Alvast iedereen bedankt! 

 

 

Online shoppen én Het Oudercomité steunen? 
 

 

 

 

 

 

Beste lezers van deze nieuwsbrief, 

Yes, vanaf nu kan iedereen online shoppen én ons steunen! Huh? Online shoppen en steunen? Hoe kan dat ? 

Maak kennis met Trooper. Een website voor al je online shopping die ervoor zorgt dat je Het Oudercomité gratis 
steunt met je online aankopen, zonder één € meer te betalen. 

Hoe werkt Trooper ? 

1. Je gaat naar onze pagina op Trooper (www.trooper.be/ocvbs). 

2. Je kiest je shop en klikt op de banner. De link weet dat jij ons wil steunen. 

3. Je doet gewoon je aankoop zoals altijd, zonder een euro extra te betalen. 

4. De shop betaalt een percentje aan onze club. Gemiddeld krijgen wij € 5 per aankoop van 
€100. 

http://www.trooper.be/ocvbs
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Via www.trooper.be/ocvbs kan je heel wat meer kopen dan wafels. 

Shop bij meer dan 300 webshops: 

1. Massa’s electronica & veel meer (Coolblue, Krefel, Selection...) 

2. Het meest fantastische speelgoed (Bol.com, Dreamland, Fun, Playmobil, Maxitoys...) 

3. Een leuk weekendje weg (Booking.com, Expedia, Cheaptickets, Centerparcs...) 

4. Mooie kleren (JBC, De Bijenkorf, Torfs, Brantano....) 

5. Een lekker parfum/mooie make-up (ICI Paris XL, Farmaline,...) 

6. Een cadeautje (FonQ, Your Surprise, Tadaaz, Mamzel, Coolgift...) 

7. Het beste eten en drinken (Collect&Go, Takeaway, Lidl, Wijnvoordeel,...) 

8. En nog veel meer... 

Heb je nog iets nodig? Koop dit al eens via www.Trooper.be/ocvbs. Dan weet je al hoe het moet ;-). Like zeker 
ook de Trooperpagina op Facebook, dan blijf je op de hoogte van al het nieuws. 

Belangrijk : Trooper werkt goed, maar alleen als wij er ons als leden écht achter smijten en de nodige mond-
aan- mondreclame voeren bij onze familie, vrienden en ook Facebook, Whatsapp, SMS... inschakelen. Trooper 
zal leven binnen onze school! 

Alvast bedankt! 

PS: Voor aan de toog, de feesttafel of voor het slapengaan, de vervoeging is als volgt : ik troop, jij troopt, hij 
troopt, wij troopen, jullie troopen, zij troopen. 

 

  

 

 

http://www.trooper.be/ocvbs
http://www.trooper.be/ocvbs
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