
 

 

 

 

 

• Spelingtreffen 

Zes keer per jaar komen we met de hele school samen in de Fitling voor ons ‘Spelingtreffen’. 

Dit jaar werken we rond het thema ‘De Speling speelt!’ Twee extreem sportieve personen 

komen naar onze school om ons nieuwe/oude spelen aan te leren.Jullie zullen hen voor de 

eerste keer ontmoeten op vrijdag 27 september 2019 tijdens ons Spelingtreffen van 

september. 

 

• Maand van de sport: September 

Voor meer info: www.sport.vlaanderen/maandvandesport 

 

• Toon je sportclub @ school 

Sporters beleven meer. Ook in de Vlaamse scholen.   
Op woensdag 18 september 2019 heeft de 8de editie plaats van de actie  
'Toon je sportclub @ school'. Sport Vlaanderen, SVS, ISB en VSF roepen opnieuw alle 
leerlingen op om in de outfit van hun sport(club) naar school te komen. 
Wie sport, maakt meer mee. Het is dan ook het ideale moment om jongeren te laten 
vertellen over hun mooiste sportmoment en zo ambassadeur te worden voor hun sport op 
school. 
 

• Zwemmen/turnen 

De lessen bewegingsopvoeding en zwemmen maken integraal deel uit van ons 
schoolaanbod. Alle kinderen zijn verplicht eraan deel te nemen. Het zwemmen voor het 
3e leerjaar is gratis. 
Er wordt wekelijks gezwommen door de onderbouw.  
De bovenbouw gaat gedurende één trimester zwemmen: 
 
- 6e leerjaar van 09/09/2019 t.e.m. 02/12/2019 
- 5e leerjaar van 09/12/2019 t.e.m. 02/03/2020 
- 4e leerjaar van 09/03/2020 t.e.m. 08/06/2020 
 
Leerlingen die niet mogen zwemmen, moeten dit verantwoorden met een briefje van de 
ouders. Bij de derde afwezigheid tijdens de zwemles is een doktersattest nodig. Bij 
immobiliteit (gips, krukken, rolstoel) of o.w.v. een andere ernstige medische reden  
(bv. allergie) mogen de kinderen onder toezicht op school blijven. Alle andere kinderen gaan 
mee naar het zwembad. Wie geen attest heeft, gaat mee naar het zwembad en betaalt 
de zwembeurt. 

 

De leerlingen dragen uniforme sportkledij van De Speling tijdens de gymlessen. Dezelfde 

sportkledij wordt ook gedragen wanneer de kinderen in schoolverband deelnemen aan 

sportmanifestaties. 
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http://www.sport.vlaanderen/maandvandesport


• Ter herinnering! 

In de turnzak hoort:  -     het T-shirtje van de school  

- een kort zwart sportbroekje (zelf aan te kopen) 

- een paar sportpantoffels (kleurvaste zool) 

- een elastiekje indien je kind lange haren heeft 

- een extra paar sokken 

 

In de zwemtas hoort: -     zwemkledij 

- handdoeken   

- een plastic zak voor de natte spullen 

- een zwembril 

 

Gelieve overal duidelijk de naam van uw kind in te plaatsen! 

 

• Woensdag = Fruitdag! 

Er zijn heel wat goede redenen om gezonde tussendoortjes zoals fruit en groenten te 

promoten op school. 

 

Een gezond voedingspatroon is de basis van alles 

Fruit, groenten en melk staan op een belangrijke plaats in de voedingsdriehoek van het 
Vlaams Instituut Gezond Leven. Ze bevatten essentiële voedingsstoffen en hebben een 
gunstig effect op onze gezondheid. Door ze regelmatig te eten, leren kinderen een 
belangrijke gezonde gewoonte aan waarvan ze heel hun leven op kunnen bouwen. 

Meer concentratie in de klas 

Een tussendoortje helpt kinderen om hun energie-inname te spreiden over de dag. Tussen 
het ontbijt en het middagmaal, en in de loop van de namiddag zijn goede momenten om te 
smullen van fruit, groenten en melk. Bovendien houdt zo’n gezond tussendoortje de 
concentratie op peil waardoor leerlingen ook minder prikkelbaar of onrustig zijn in de klas. 

 Zowel scholen, leerkrachten, als ouders hebben een voorbeeldfunctie bij het aanleren van  
   gezonde voedingsgewoonten bij kinderen. 

 Ook dit jaar willen we met onze school de fruitdag behouden. Het principe is eenvoudig:   
 op woensdag mogen de leerlingen enkel een lekker stuk fruit of groente eten als  
 tussendoortje op de speelplaats. (Koeken worden die dag terug mee naar huis gegeven!)  

 

 

• Soep 

Vanaf maandag 9 september kunnen de leerlingen die dit wensen weer elke dag van de 

schoolweek (woensdag uitgezonderd!) genieten van een lekker kommetje verse soep in ons 

‘Plezant Restaurant’.              Maandag:  courgettesoep 

    Dinsdag: kippensoep 

    Donderdag:  broccolisoep 

    Vrijdag:  tomatensoep met balletjes 

Deze informatie kan je ook steeds terugvinden op onze website: 

www.speling.be  

 

 

 

 

 

https://www.gezondleven.be/themas/voeding/voedingsdriehoek


 

 

• Strapdag 

De dagelijkse functionele verplaatsing naar school te voet of met de fiets doen, heeft een 

impact op vlak van milieu, mobiliteit en het is bovendien gezond voor je kind!  

De STRAPDAG (vrijdag, 20 september) zet de leuke aspecten van stappen en trappen in de 

verf. Deze actie is een initiatief van het Octopusplan. Door deel ten nemen aan deze dag 

willen wij sensibiliseren en bewust nadenken over ons mobiliteitsgedrag. 

 

• Startviering 

Wij nodigen alle ouders, grootouders en sympathisanten van harte uit op  

donderdag, 12 september 2019 om 14u00 in de kerk van het centrum. 

 

• Website: www.speling.be 

Onze nieuwe website is ondertussen een tijdje actief. Hier kunnen jullie informatie vinden 
over de school en de verschillende klassen. (De klas-pagina’s zullen één van de komende 
dagen ge-update worden.) Bovendien kunnen jullie op de agenda-pagina allerlei informatie 
vinden over de geplande activiteiten. 
 
Naast onze website willen we ons ouder-platform geleidelijk aan meer gaan gebruiken. 
Naast de briefwisseling zullen jullie via deze weg ook de nieuwsbrief, Spelingsprokkels en 
foto’s gaan ontvangen. 
Regelmatig een kijkje nemen is dus de boodschap! 

 

• Bewegen naar de zon            

Ook dit jaar nemen we met de school weer deel aan de actie ‘Bewegen naar 
de zon’. 
Binnen het actieplan ‘Hoog tijd voor ‘geZONtijd’ van Vlaams minister Hilde 
Crevits is het tijd voor beweging, tijd om in te zetten op sensibilisering en 
bewustwording in de Vlaamse basisscholen.  
Via deelname aan deze actieve tocht naar de zon kan elke school tonen dat ze 
bewust kiest voor meer beweging en minder lang stilzitten tijdens de 
schooldag.  

Het doel is om zoveel mogelijk Vlaamse leerlingen uit het basisonderwijs aan te moedigen 
om tijdens één schooljaar samen de afstand tot de zon af te leggen. Dat is 150 miljoen 
kilometer. Vanaf 500 deelnemende scholen bereiken we ons doel. Met zijn allen kunnen we 
daarin slagen. 

• Dank je wel! 

Tijdens de vakantie is er in onze school weer heel hard gewerkt, door onze klusjesman René, 

onze leerkrachten, directie, middagtoezichters en nog vele anderen. We willen deze mensen 

dan ook hartelijk bedanken voor hun vrijwillige inzet. 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Datum Activiteit Voor wie? 

1 Z   

2 M   

3 D Algemene ouderavond 1e leerjaar Ouders 1e leerjaar 

4 W Fruitdag 
Algemene ouderavond 2e leerjaar 

Allen 
Ouders 2e leerjaar 

5 D Algemene ouderavond 3e leerjaar Ouders 3e leerjaar 

6 V   

7 Z   

8 Z   

9 M Start zwemlessen 
Start soepbedeling 
Algemene ouderavond 4e leerjaar 

1e, 2e, 3e en 6e leerjaar 
Allen 
Ouders 4e leerjaar 

10 D Algemene ouderavond 5e leerjaar Ouders 5e leerjaar 

11 W Fruitdag 
Algemene ouderavond 6e leerjaar 

Allen 
Ouders 6e leerjaar 

12 D Startviering (14u.) Allen 

13 V   

14 Z   

15 Z   

16 M   

17 D   

18 W Fruitdag / Sportclub@school Allen 

19 D   

20 V Strapdag Allen 

21 Z   

22 Z   

23 M Facultatieve verlofdag Allen 

24 D   

25 W Fruitdag 
Veldloop (na de schooluren) 

Allen 
Allen 

26 D   

27 V Spelingtreffen Allen 

28 Z   

29 Z   

30 M Verkeerspark (voormiddag) 6A 
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