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Nieuwsbrief 4 september 2020
Geachte ouders/verzorgers
Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief
van het schooljaar 2020-2021.



Een nieuwe start
De zomervakantie is voorbij en alle kinderen mogen weer naar school. De start
was prima. We zagen veel opgewekte gezichten bij zowel de kinderen als de leerkrachten. Inmiddels gaat alles weer zijn
gangetje op school. Wat kunnen kinderen
zich toch gemakkelijk aanpassen.
Voor ons zijn dit de Gouden Weken. Juist in
deze eerste weken kunnen we vormgeven
aan een goede, pedagogische sfeer in de
school, waarin de kinderen aandacht hebben voor elkaar en bepaalde regels goede
gewoonten worden. Vriendschappen worden
gevormd, iedereen krijgt de kans zichzelf te
zijn. Wanneer moet je stil zijn op school en
wanneer mag je los. Nu is het de tijd om dit
goed te doen en alle leerkrachten richten
zich op deze zaken.
Helaas is het Coronavirus nog steeds in ons
land en dienen we ons te richten op het
nieuwe normaal: afstand houden van elkaar, minstens 1 ½ meter. De kinderen
hoeven onderling hier geen rekening mee
te houden. Maar voor de ouders betekent
het wel dat ze alleen onder strikte voorwaarden mee naar binnen mogen. De informatieavond kan hierdoor op 21 september
voor groep 1 t/m 7 niet doorgaan. Er is alleen een voorlichtingsavond voor de ouders
van de schoolverlaters. Verderop in deze
nieuwsbrief is er meer over te lezen. Op 29
september vindt het uitgestelde inspectiebezoek plaats. Deze kon in maart niet doorgaan vanwege de scholensluiting.



Komst van De Kleine Lelie
Met ingang van 1 augustus hebben de twee
jongste groepen van De Lelie intrek genomen in ons schoolgebouw. Hoewel ruimtegebrek de oorzaak is van deze komst, streven we op termijn naar een nauwe samen-

werking tussen deze groepen en de kleutergroepen van De Springplank. Bij kinderen
van 4 of 5 jaar is nog moeilijk vast te stellen wat hun groeimogelijkheden zijn. Wat is
dan voor hen de meest passende vorm van
onderwijs? Sommige ouders vinden dat te
vroeg beslissingen genomen worden en ze
hebben daarin geen ongelijk. Door intensieve samenwerking kunnen we hier deels
aan tegemoet komen. Hopelijk leidt deze
samenwerking tot iets moois!



Personeel
Juf Willy en juf Ilviënne van de kleuters zijn
nog ziek. We hopen dat ze in de komende
maanden weer volledig kunnen herstellen.
Hun werk wordt tijdelijk waargenomen door
juf Linda en juf Cindy.
Ook juf Lucia moest zich gedwongen ziek
melden. Ze kreeg van maandag op dinsdag
verkoudheidsverschijnselen en vroeg een
test aan. Ze kon pas op donderdag terecht
en weet op dit moment de uitslag nog niet.
Hopelijk komt het allemaal goed en kan ze
volgende week gewoon weer aan het werk.
Woensdagmorgen moest, geheel onverwachts, ook juf Hetty naar het ziekenhuis.
Alleen vandaag is er vervanging.
De coronatesten en het komende “griepseizoen” zorgen mogelijk voor veel lesuitval.
We zullen een beroep moeten doen op invallers. Helaas is het aantal geschikte invallers op dit moment zeer beperkt en de
werkdruk van de gezonde collega’s hoog.



De schoolverlaters
Maandagavond 14 september wordt er
voorlichting gegeven over de schoolverlatersprocedure in drie groepen voor de kinderen van groep 8. Om zeven uur start één
groep in de gemeenschapsruimte in het
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oude gedeelte van de school en om kwart
over acht starten er twee groepen in respectievelijk de lerarenkamer in het nieuwe
gedeelte en de gemeenschapsruimte in het
oude gedeelte.
De betreffende ouders krijgen volgende
week een schriftelijke uitnodiging.
Muzieklessen



In de maanden
september, oktober en november verzorgt de stichting Cultuurkust
een aantal muzieklessen in
alle groepen
van De Springplank. Alle kinderen maken
op een prettige
wijze contact met muziek en kunnen ook
ontdekken wat hun eigen talenten zijn.



De huisbezoeken
In de komende maanden komen de groepsleerkrachten bij u thuis. Soms zullen de
leerkrachten er ook voor kiezen om het gesprek op school plaats te laten plaatsvinden. Belangrijk is dat er een goed contact
ontstaat tussen elkaar. Voor de kinderen is
het erg belangrijk dat er een wederzijds
vertrouwen is tussen school en gezin. Dit
vertrouwen kan alleen groeien, als er goed
met elkaar wordt gesproken en waarbij alles mag worden gezegd.



Kinderboekenweek (1)
EN TOEN?

Tijdens de Kinderboekenweek gaan we terug in de tijd. Boeken brengen geschiedenis
tot leven, waardoor de wereld van vroeger
tastbaar wordt. Lees spannende verhalen

over ridders, verplaats je in oorlogstijd, watersnoodramp of kom van alles te weten
over de Oudheid.



Data
Vorig jaar ontving u van ons een jaarkalender, met daar op belangrijke activiteiten en
studiedagen. Dit jaar proberen we op een
andere wijze u hierover te informeren. We
denken dat dit overzichtelijker is. In elke
Nieuwsbrief staan de data van een bepaalde
periode (gemarkeerd door de vakanties).
Het vakantierooster en de studiedagen
wordt vermeld in alle Nieuwsbrieven.
Deze periode
14, 15, 21, 22, Muziek op school
24 en 28 september
14 september
Informatieavond
schoolverlaters (Groep
8)
18 september
2e Nieuwsbrief
23 september
Kraanwaterdag
29 september
Bezoek inspectie
30 september
Kinderboekenweek
t/m 9 oktober
2 oktober
3e Nieuwsbrief
5 oktober
Studiedag, de kinderen hebben vrijaf
16 oktober
4e Nieuwsbrief
19 t/m 23 okHerfstvakantie
tober
Vakantierooster en studiedagen 20-21
Maandag 5 oktober
Studiedag
19-10-20 t/m 24-09-20
Herfstvakantie
Vrijdag 20 november
Studiedag
21-12-20 t/m 01-01-21
Kerstvakantie
Maandag 8 februari
Studiedag
22-02-21 t/m 26-02-21
Voorjaarsvakantie
02-04-21
Goede vrijdag
05-04-21
Tweede Paasdag
Dinsdag 6 april
Studiedag
26-04-21 t/m 07-05-21
Meivakantie
13-05-21 t/m 14-05-21
Hemelvaart
24-05-21
Tweede Pinksterdag
Woensdag 30 juni
Studiedag
Vrijdag 9 juli
Studiedag
19-07-21 t/m 27-08-21
Zomervakantie 2021
Met vriendelijke groet,
Bert Veldhorst
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