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Nieuwsbrief 8 februari 2019
Geachte ouders/verzorgers
Hierbij ontvangt u de elfde nieuwsbrief van het
schooljaar 2018-2019.


Bericht vanuit Leerplicht
Op vrijdag 22 februari 2019 gaan we aandacht
schenken aan het luxe verzuim.
Dit jaar geen controles bij scholen in een bepaalde
gemeente, maar optreden als scholen vermoedens
hebben van ongeoorloofd schoolverzuim. Dit betekent in de praktijk dat we een huisbezoek gaan afleggen als de school daadwerkelijk gemeld heeft.

Graag mailen naar e.vankeulen@sbospringplank.nl

De groene leerling
In samenwerking met het IVN en de Landschapsbeheer zijn we aan het kijken naar hoe we het groen
om ons heen meer kunnen betrekken bij ons onderwijs. Landschapsbeheer denkt met ons mee over
hoe we een schooltuin, met buitenlokaal en mogelijk
blote voetenpad zouden kunnen realiseren. IVN
denkt mee en geeft les aan de leerkrachten over de
buitenlessen. Heeft u zin hierin mee te denken, dan
horen we het graag.

Scholen moeten op vrijdag 22 februari 2019 voor
10.00 uur per e-mail melden bij Leerlingzaken Domein Sociaal als er verdachte afwezigheid is van leerlingen. Het gaat dan om nieuwe verdachte ziekmeldingen op de vrijdag en / of het zonder toestemming
eerder vertrekken naar het vakantieadres. De consulenten van Leerlingzaken gaan deze huisbezoeken afleggen..

Ouderraad
Helaas hebben we nog geen nieuwe aanmeldingen
voor de ouderraad. Volgend jaar blijven er maar
twee ouders over, als de ouders van groep 8 afscheid hebben genomen. We hopen van harte dat er
ouders zijn die ons willen komen helpen. Wilt u vrijblijvend een keer met ons mee vergaderen om een
beeld te krijgen van wat we als ouderraad doen, dan
bent u van harte welkom. U kunt dit aangeven bij Bianca de Zoete of bij de ouderraad ( Jennifer, Mariet,
Yolanda of Marleen)

Windmolens groep B,
26 maart willen we graag naar een windmolenpark
om te kijken hoe windmolens er van binnen uit zien.
Hier hebben we alleen rijouders voor nodig. Helaas
heb ik nog geen enkele ouder die kan rijden, dus
hierbij nogmaals de vraag:
Wie kan de kinderen heen en weer rijden van en
naar het windmolenpark in Huizen op 26 maart?


Groep A
Als afsluiting van het thema "winkel" mochten de
kinderen boodschappen doen voor juf Bianca. We
kregen een boodschappenlijstje mee waarop alles
stond. Toen we in de winkel aankwamen hebben we
goed op het boodschappenbriefje gekeken en de
boodschappen opgezocht.
Van de kassière kregen we
nog lekkere chocolaatjes
en voetbalplaatjes die we
op school eerlijk hebben
verdeeld. Van juf Bianca
mochten we zelf ook een
lekker koekje uitzoeken
voor onszelf. Deze hebben
we op school opgegeten bij
een kopje thee!
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Voorleeswedstrijd
Op dinsdagmiddag 29 januari deed ik mee aan de
voorleeswedstrijd in de bibliotheek.
Het was heel erg leuk en het was spanend ik moest
tegen 6 kinderen voorlezen. Ik was samen met 4 kinderen die met mij mee gingen en 1 juf jayden tom
jens en najem maar er waren hele goede voorlezers
ik heb uit het boek zwart wit gelezen en een van de
tegenstanders las ook uit het boek zwart wit maar
helaas heb ik verloren maar het was super leuk om
mee te doen.
Groetjes Dani

Rapporten
Binnenkort krijgen de kinderen hun 2e rapport mee.
Bij sommige kinderen ligt het rapport nog thuis. Wilt
u deze zo snel mogelijk meegeven?

13 februari
15 februari
18 t/m 21 februari
22 februari
24 t/m 28 februari
5 april
12 april
18 april
19 april
22 april t/m 3 mei

Studiedag personeel: de kinderen hebben vrijaf.
Uitgifte 2e rapport
Oudergesprekavonden
12e Nieuwsbrief
Voorjaarsvakantie
Schooltoneel groep 5 t/m 8
Koningsspelen
Paasfeest op school
Goede Vrijdag ( kinderen
vrij)
meivakantie

Met vriendelijke groet,
Bert Veldhorst en Bianca de Zoete
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