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Nieuwsbrief 14 september 2018 
 

Geachte ouders/verzorgers 
Hierbij ontvangt u de 2e nieuwsbrief van het school-
jaar 2018-2019.  
 

  
Klasbord 
Het schooljaar is alweer volop bezig en er wordt 
weer van alles gedaan en georganiseerd binnen de 
school. 
We vinden het belangrijk dat u een beeld krijgt van 
wat uw kind meemaakt op school en wat voor bij-
zonderheden er plaatsvinden in de klas. Op de ou-
deravond heeft u meer gehoord over de app Klas-
bord. 
Gelukkig hebben al een hele boel ouders zich aan-

gemeld, maar als u dat nog niet 
heeft gedaan: meld u aan voor 
Klasbord! 
U heeft afgelopen week een brief 
mee gekregen met de instructie. 
Naast de leuke foto’s worden er 
ook wel eens spoedberichtjes ge-
plaats over bijvoorbeeld een excur-
sie waarbij een fiets of sportkleding 

nodig is.  
Mis niets, meld u aan! 
Nog geen inlogcode? Vraag het de leerkracht. 

 

  
Executieve functies trainen in groep B 
 
‘Zucht… Amir heeft gister een nieuw schrift gekre-
gen, dat zit nu al vol inktvlekken en scheuren. Sophie 
staat weer haar punt te slijpen… voor de zeshonder-
ste keer. Jippe z’n laadje zit weer eens vast… nogal 
logisch, gezien alle rommel, die hij erin weet te ver-
zamelen. En daar komt Yasmin, die komt vast vragen 
wat ze moet doen (WiEF, 2017).’ 
 
De kinderen op de Springplank kunnen moeite heb-
ben met executieve functies. Executieve functies 
heb je nodig om een doel te halen of een taak af te 
maken. Ze zorgen ervoor dat je controle hebt over je 
emoties, dus niet snel boos of gefrustreerd raakt, ze 
zorgen ervoor dat je aan een taak kan beginnen en 

je aandacht vast kan houden tot het af is, flexibiliteit 
valt er ook onder, en zo zijn er nog wel meer.  
 
Al die functies zijn belangrijk om tot zo goed moge-
lijke leerresultaten te komen. Elkie wil hier in groep 
B veel aandacht aan besteden en daarom heeft ze 
een onderzoek opgesteld voor haar master, waarbij 
de executieve functies worden getraind. Om te kij-
ken of het onderzoek het verwachte resultaat be-
haald, willen we de ouders van groep B vragen om in 
oktober en februari een vragenlijst in te vullen over 
de executieve functies van uw kind. De vragenlijst 
wordt alleen gebruikt voor het onderzoek en niet 
voor andere doeleinden. 
 

  

Groep C in de Verbeel-
ding. 
Woensdagochtend is 
groep C naar een 
kunstkijkles in de Ver-
beelding geweest. 
Dit was een speciale les 
want we hebben samen met een groep 65plussers 
kunst gekeken onder leiding van Rob van den Broek. 
Eerst hebben we het gehad over het ontstaan van 
Flevoland en de Zuiderzeewet. De kinderen konden 
hier veel over vertellen. 
Daarna mocht een rondje langs de expositie niet 
ontbreken, het heet niet voor niets een 'kunstkijk-
les'. En kunst kijken dat kon iedereen als de beste en 
volop werden meningen gegeven of vragen gesteld. 
Na een korte pauze met koffie voor de grote mensen 
en limonade voor de kinderen, gingen de kinderen in 
groepjes met de grote mensen aan de slag. Ze gin-
gen met elkaar in gesprek en hadden een opdracht 
meegekregen. Ze moesten elkaars handen vergelij-
ken. Wat is het verschil tussen jonge en oude han-
den? En hoe zet je die mooi op de foto? 



Nieuwsbrief18-09-14Z 

De kinderen vonden het ontzettend leuk om deze les 
samen met de ouderen te doen!

 
 

  

Doppenactie 
Wist je dat plastic doppen geld waard zijn? Althans, 
wel voor KNGF Geleidehonden. Per kilo ontvangt 
KNGF Geleidehonden een vergoeding. Dus gooi de 
dopjes van frisdrank en melkpakken niet weg, maar 
lever ze in. Je steunt niet alleen de opleiding van 
onze geleidehonden, maar spaart ook nog eens het 
milieu. Inmiddels hebben alle doppen samen al dui-
zenden euro’s opgeleverd. In de hal van de school 
staat een doos waarin wij ze sparen! 
 

  

Planning schoolverlatersprocedure 
We kijken terug op een geslaagde start van het 
schooljaar en een waardevolle informatieavond voor 
de ouders. De groepen hebben een goede start ge-
maakt en heel veel kinderen hebben inmiddels be-
grepen hoe belangrijk het is om goed mee te doen 
en goed op te letten. Daarnaast leerden ze ook om 
oog te hebben voor elkaar. Samen kun je meer. 
Evelien Wingelaar leert ons als orthopedagoog dat 
dit de gouden weken van het schooljaar zijn. Als je 
het goed doet, heeft de klas er het gehele jaar ple-
zier van.  
Met de ouders van groep acht bespraken we ook  de 
schoolkeuze voor volgend jaar. Regelmatig komen 
we in de Nieuwsbrief hier op terug.  
 
De planning over het gehele jaar is als volgt: 
 

Hele jaar Oriëntatie op voortgezet onderwijs 
Sept.-nov. 
 
 

Psychologisch onderzoek 
Oriënterende gesprekken met  VO 
Huisbezoek leerkracht 

November Drempeltoets 

December 1e ronde adviesgesprekken 

Januari LVS-toetsen 

Februari 2e ronde adviesgesprekken 
Ouders ontvangen het definitieve 
onderwijskundige rapport 

Maart Aanmelding in het VO 

Mei/juni Inschrijving VO definitief 

 

  

Data 

17 t/m 21 september Week tegen het pesten 
25 september Studiemiddag personeel: de 

kinderen hebben ’s middags 
vrijaf. 

28 september 3e Nieuwsbrief 
3 t/m 14 oktober Kinderboekenweek 

19 oktober Vossenjacht 
22 t/m 26 oktober Herfstvakantie 

 
Met vriendelijke groet, 
Bert Veldhorst en Bianca de Zoete 
 
 
 


