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Nieuwsbrief 14 februari 2020 
 

Geachte ouders/verzorgers 
Hierbij ontvangt u de elfde nieuwsbrief van het 
schooljaar 2019-2020.  

  

Ouderavonden 
Vanmiddag krijgen de kinderen hun rapport uitge-
reikt. Het rapport begint in de inleiding met de 
woorden: “De kinderen willen op school allemaal 
goed hun best doen. We vinden het belangrijk dat elk 
kind trots kan zijn op zijn eigen gedrag en op zijn 
prestaties. U als ouder en wij als leerkrachten willen 
het kind daarbij voor 100% steunen. Een mooi rap-
port is een beloning voor het werk en een aanmoedi-
ging om door te gaan.”  We schreven deze woorden 
in 2013. Het rapport ziet er nog steeds netjes uit met 
een fleurige bladzijde voor elk schooljaar. Critici vra-
gen of het niet digitaal kan, dat gaat veel efficiënter. 
Wellicht ja, maar is het ook mooier voor het kind? 
In het rapport proberen we steeds op een positieve 
wijze naar het kind te kijken. Wat gaat er allemaal 
goed? Nog steeds denk ik dat het boekje geschikt is 
om het ook aan oma en opa te laten zien hoe goed 
het kind zijn best doet. De informatieve waarde van 
het rapport schiet anno 2020 wel tekort. Maar daar-
voor is er een nieuw document bijgekomen, het ont-
wikkelingsperspectiefplan. Het plan, dat tijdig wordt 
bijgesteld en de mogelijkheden en de beperkingen 
van het kind beschrijft, de leerlijnen, de doelstelling, 
en de onderwijsbehoefte. 

Dit plan willen de leerkrachten volgende week met u 
bespreken en daarbij vragen zij ook uw instemming.  
Het is daarom zo belangrijk dat alle ouders op de 
vastgestelde tijden komen om samen de plannen 
vast te stellen. We spreken dan van een gouden 

driehoek: Kind, ouders en school. Alleen als in deze 
driehoek samenhang is, zijn er goede mogelijkheden 
voor groei en welzijn van het kind. Bezoekt daarom 
allemaal de ouderavond. Is er nog geen afspraak ge-
maakt omdat u het niet zo belangrijk vond? Bel als-
nog voor een nieuwe afspraak. In het belang van uw 
kind! 

  

Plastic doppen 
Al jaren sparen wij plastic doppen  van lege flessen 
en tubes ten behoeve van een fonds voor blindge-
leide honden. De containers hebben onlangs een 
nieuw plekje gekregen bij de ingang van het oude 
gedeelte.  
De familie Medemblik, Kennedylaan 16, verzorgt het 
transport. Wanneer u een grote partij doppen hebt, 
kunt u deze ook rechtstreeks bij de familie Medem-
blik bezorgen.  

  

De meesters- en juffendag 
Op de schoolkalender staat bij 19 februari juffendag 
voor de kleutergroepen. Deze feestdag is verplaatst 
naar woensdag 24 juni.  

  

Grote Rekendag op de Springplank  
Woensdag 25 maart is er een landelijke rekendag 
voor de basisscholen. Deze datum komt ons echter 
niet goed uit. We houden daarom dit jaar onze 
Grote Rekendag op donderdag 2 april. Het thema is 
de getallenfabriek, waarbij er een korte start is op 
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het schoolplein om 8.50 uur. U bent van harte wel-
kom om hier bij aanwezig te zijn. Noteert u deze da-
tum in uw agenda? 

Juf Margreet en Juf Marry 

Centrum jeugd en gezin. 
Gaarne vraag ik nogmaals aandacht voor onder-
staand artikel. Het stond ook in de Nieuwsbrief 
van 17 januari, maar het kreeg waarschijnlijk 
niet de aandacht die het verdient.  
 
“Beste Ouder(s) en verzorger(s) 

In de eerste plaats, 
allemaal een mega 
fantastisch 2020! 
Bij deze wil ik mij 
graag voorstellen. 

Mijn naam is Wijnanda Bos. Ik ben als jeugd – en 
gezinswerker sinds 2014 werkzaam bij het CJG 
(centrum voor jeugd en gezin).  
Het Centrum voor Jeugd en Gezin is er voor al 
uw opgroei- en opvoedvragen. 
Vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
ben ik betrokken bij de school van uw kind. Ik 
werk heel nauw samen met de intern begelei-
ders van de school.  
Met regelmaat kom ik op school en kunt u uw 
vragen aan mij stellen. Hieronder de data 
waarop ik op school een inloopspreekuur heb 
van 9:00 tot 10:00 uur 

 12 maart 

 16 april 

 4 juni 

 9 juli. 

Een aantal mogelijke vragen kunnen zijn:   
“ Ons kind is erg onzeker”,  
“ Ons kind is erg verdrietig door onze scheiding”,  
“ Ons kind plast nog steeds in bed”, 
“We weten niet goed hoe om te gaan met het 
gedrag van ons kind”,  
“ We maken ons zorgen over het gehoor van ons 
kind” 
Ik ga samen met u en eventueel de school in ge-
sprek over uw vraag en maak hier samen een 

plan voor. U kunt zich via school aanmelden of u 
kunt ook zelf contact opnemen.  
Het Centrum voor Jeugd en Gezin heeft dagelijks 
een inloopspreekuur van 9:00 tot 12:00 uur en is 
dan ook telefonisch bereikbaar via 0341-799904. 
 

Voor opvoedinformatie, aanbod van cursussen/ 
trainingen en activiteiten zie www.cjgharder-
wijk.nl  
Ik ontmoet u graag,  
Vriendelijke Groet, Wijnanda Bos.” 

  

Data 
14 februari 11e Nieuwsbrief 

Schoolverlatersadvies 
Uitgifte 2e rapport 

17, 18 en 20 februari Ouderavonden 

24 t/m 28 februari Voorjaarsvakantie 

6 maart  12e nieuwsbrief 

12 maart Spreekuur Wijnanda Bos (CJG) 

20 maart 13e Nieuwsbrief 

23 maart Dansproject “Het Reisbureau” 
voor groep 5 t/m 8 

26 maart Afsluiting dansproject 

30 maart Verkeerexamen groep 8 

1 april Schoolvoetbal 

2 april Grote Rekendag 

3 april 14e Nieuwsbrief 

9 april Paasviering op school 

10 april Goede Vrijdag, de kinderen 
hebben vrij. 

13 april Tweede Paasdag, de kinderen 
hebben vrij.  

14 april Studiedag personeel ,de kin-
deren hebben vrij. 

15 april 2e ronde schoolvoetbal 

16 april  Spreekuur Wijnanda Bos (CJG) 

17 april 15e Nieuwsbrief 

24 april Koningsspelen 

27 april t/m 8 mei Meivakantie 

 
Bert Veldhorst, directeur

 


