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Nieuwsbrief 18 september 2020
Geachte ouders/verzorgers
Hierbij ontvangt u de tweede nieuwsbrief
van het schooljaar 2020-2021. U krijgt hem
dit keer nog één keer op papier mee, daarnaast zullen we de nieuwsbrief mailen via
ons leerlingvolgsysteem Parnassys. Als u de
nieuwsbrief niet digitaal heeft ontvangen
wilt u dan een mail sturen naar b.dezoete@sbospringplank.nl ?



Personeel
Deze week was juf Elkie goed verkouden.
Dinsdag kon ze niet werken omdat ze eerst
getest moest worden. Groep B had die dag
vrij. Er zijn helaas weinig invallers beschikbaar. Op het moment dat de leerkracht ziek
zijn we helaas soms genoodzaakt de kinderen vrij te geven.


De week tegen het pesten
Volgende week is het de week tegen pesten. Wij besteden hier in de klassen volop
aandacht aan. Het past mooi binnen onze
zgn. “Gouden weken”waarin we werken aan
de groepsvorming. In de week tegen het
pesten bespreken we hoe we met elkaar
willen omgaan.

Kinderboekenweek

Vanaf woensdag 30 september gaan we bij
de start van de Kinderboekenweek terug in
de tijd. We openen de week weer op een
creatieve manier, helaas dit jaar zonder ouders. Prinsen en Prinsessen, ridders en kastelen, oorlog en vrede: in alle groepen besteden we aandacht aan het lezen van boeiende boeken. Voor de onderbouw is er een
voorstelling en voor de bovenbouw wordt
een historische filmmiddag georganiseerd.
Via klasbord houden we jullie op de hoogte!

De schoolverlaters
Voor ieder kind een passende plek
Maandagavond was er voor de ouders van
de leerlingen van groep 8 een presentatie
over de schoolverlatersprocedure. Samengevat kwamen de volgende zaken aan de
orde:
1. Tijdpad
Hele jaar
September-november
November
December



Januari
Februari
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Oriëntatie op voortgezet onderwijs
Psychologisch onderzoek
Drempeltoets
Schooladviezen 1e
ronde
Oudergesprekken
Dossiers naar PCL
Aanmelding VOschool
LVS-toetsen
Schooladviezen 2e
ronde
Oudergesprekken
Dossiers naar PCL

Aanmelding VOschool
April
Route 8 voor vmboaanmeldingen
 Voor kinderen, waarbij de schoolkeuze van
meet af aan duidelijk is, wordt in december een advies gegeven en zij kunnen
worden aangemeld bij het voortgezet onderwijs.
De overige kinderen ontvangen in februari
een advies en kunnen dan worden aangemeld.
 Bij de samenstelling van het advies is de
mening van de groepsleerkracht doorslaggevend.
 Belangrijke vakgebieden zijn rekenen en
begrijpend lezen. Het advies zal in heel
veel gevallen overeenkomen met het perspectief zoals dit in het leerlingenrapport
van het kind staat.
Hoe worden de adviezen globaal gegeven?
Leervorderingen tot niPro
veau eind groep 5
Leervorderingen tot midLWOO
den groep 7
(VMBO- BBL)
Leervorderingen hoger
VMBO
dan midden groep 7
(TL of KBL)


Klasbord
Klasbord is dé communicatietool voor het
onderwijs. Heeft u hem al op uw mobiel
staan?
De app is alleen voor de ouders van kinderen uit dezelfde groep. De leerkracht zet
er belangrijke groepsinformatie op, leuke
foto’s en oproepjes.
Heeft u de code niet (meer) vraag het dan
aan de leerkracht.
-

Belangrijke groepsinformatie
Leuke foto’s
Oproepen

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
23 september
29 september
30 september
t/m 9 oktober
2 oktober
5 oktober
16 oktober
19 t/m 23 oktober

Kraanwaterdag
Bezoek inspectie
Kinderboekenweek
3e Nieuwsbrief
Studiedag, de kinderen hebben vrij
4e Nieuwsbrief
Herfstvakantie

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 en Bianca de Zoete
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