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Nieuwsbrief 6 november 2020
Geachte ouders/verzorgers
Hierbij ontvangt u de vijfde nieuwsbrief van
het schooljaar 2020-2021.


Een nieuwe directie
Een nieuwe directie
Afgelopen maandag
zijn we begonnen
met onze nieuwe
functie als directie op
de Springplank. Het
is een duo- baan,
verdeeld over de
week zijn we aanwezig op school.
Waarschijnlijk zijn onze gezichten al bekend. Annemieke was leerkracht in groep
7/8 en Bianca locatieleider in Zeewolde en
intern begeleider. We hebben heel veel zin
in deze nieuwe uitdaging! Maandag kwamen we in een gezellig versierde kamer,
waar we naar binnen mochten springen. We
hebben ons in alle groepen voorgesteld,
waar we heel wat leuke vragen van de kinderen kregen. Heeft u vragen aan ons, laat
het ons dan weten. We houden elkaar goed
op de hoogte dus het maakt niet uit wie u
spreekt.


Ouderraadbijdrage
Vorige week heeft u de brief meegekregen
over de ouderbijdrage. Deze willen we van
harte bij u aanbevelen. Van uw bijdrage
zorgen we voor extra’s voor uw zoon of
dochter op school. Zo gebruiken we het
voor de Sinterklaasviering, de kerstviering
en kerstboekjes, het paasontbijt en traktaties bij sport- en spelmiddagen etc. Heeft u
het antwoordstrookje al ingeleverd?


Mobiele telefoons
Op school hebben wij de volgende afspraken gemaakt over de mobiele telefoons:

- De mobiele telefoons worden gelijk bij
binnenkomst in de klas ingeleverd en pas
terug gegeven als de bel gaat;
- De leerkracht zorgt dat de telefoons op
een veilige plek bewaart blijven gedurende
de dag;
- De kinderen zitten op school, in de klas,
niet op hun mobiele telefoons.
Graag willen we u vragen om thuis ook
deze afspraken te bespreken. En wellicht
kunt u samen met uw kind kijken of het
echt nodig is om de telefoon mee te nemen naar school.


Sint Maarten
De veiligheidsregio’s adviseren dringend om
met St. Maarten niet langs de deuren te
gaan om snoep op te halen. Als school willen we dit ook niet stimuleren, dit betekent
dat we op school met de kinderen geen
lampion zullen maken. We vragen uw begrip hiervoor.


Nieuws vanuit de MR
Eind september heeft de MR voor de eerste
keer dit schooljaar vergaderd. Zoals we gewend zijn, was de directeur Bert Veldhorst
het eerste deel van de vergadering aanwezig om de schoolinformatie toe te lichten.
De afgelopen jaren hebben we fijn met Bert
samengewerkt. Bert houdt van open en
transparant communiceren en ook kritische
vragen konden we altijd aan hem stellen.
We bedanken Bert, ook op deze plaats,
nogmaals voor alles wat hij voor De Springplank heeft betekend en wensen hem het
goede toe nu hij zijn werk aan het afbouwen is. Twee leden van de MR mochten intensief betrokken zijn bij de sollicitatieprocedure voor het zoeken naar een nieuwe directeur. We zijn erg blij dat er intern twee
heel geschikte mensen zijn gevonden die de
Springplank zullen gaan leiden en zien uit
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naar de samenwerking met Bianca en Annemieke. Ook zijn we blij te kunnen meedelen dat Marleen Borst, moeder van Sem uit
groep 5, dit schooljaar mee gaat draaien
met de MR om te overwegen of dit een taak
is die bij haar past. Eind van dit schooljaar
zullen we afscheid moeten nemen van Jan
Boomsma en Jacqueline de Boer, omdat
hun kinderen dan van school zullen gaan.
Inhoudelijk hebben we gesproken over het
inspectiebezoek en het ziekteverzuim en
het invullen van de vacature die ontstaat
doordat Annemieke door haar nieuwe baan
haar werk voor groep 7/8 zal gaan afronden. Twee MRleden zullen een basiscursus
gaan volgen om hun MRtaak nog beter uit
te kunnen gaan voeren. Kortom: genoeg te
bespreken en dingen om als MR in mee te
denken. Heeft u vragen of opmerkingen
richting de MR? Mail gerust naar: medezeggenschap.raad@sbospringplank.nl.

Tweede Paasdag
Studiedag
Meivakantie
Hemelvaart
Tweede Pinksterdag
Studiedag
Studiedag
Zomervakantie 2021


Met vriendelijke groet,

Annemieke van de Krift en Bianca de
Zoete.



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 worden vermeld in alle Nieuwsbrieven.
16 t/m 19
november
20 november
27 november
4 december
18 december

05-04-21
Dinsdag 6 april
26-04-21 t/m 07-05-21
13-05-21 t/m 14-05-21
24-05-21
Woensdag 30 juni
Vrijdag 9 juli
19-07-21 t/m 27-08-21

Drempeltoets voor
schoolverlaters
6e Nieuwsbrief
Studiedag- de kinderen zijn vrij.
Laatste werkdag- afscheid Bert Veldhorst.
Sinterklaasfeest
Kerstfeest op school


Vakantierooster en studiedagen 20-21
Maandag 5 oktober
Studiedag
19-10-20 t/m 23-10-20
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
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