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Nieuwsbrief 15 januari 2021
Geachte ouders/verzorgers
Hierbij ontvangt u de negende nieuwsbrief
van het schooljaar 2020-2021.

Van juf Annita nemen we helaas afscheid.
We willen haar bedanken voor alles wat zij
,als invalster op de Springplank, voor de
kinderen én collega’s van de Springplank
heeft betekend in de afgelopen maanden en
voor de zomervakantie. We hopen van
harte dat we juf Annita binnen de Springplank weer tegenkomen.

❖
Even voorstellen

Beste ouders/ verzorgers,
Mijn naam is Pauline Schraven en per 1 januari ben ik werkzaam op De Springplank
als groepsleerkracht van groep 7/8b.
Het was vreemd om in een lockdown te
starten met een nieuwe baan, maar ook
heel bijzonder om op mijn eerste werkdag
de kinderen bij de voordeur thuis te mogen
ontmoeten en kennis te maken met verschillende ouders. De eerste twee weken
zitten er al weer op en wat geniet ik van de
contacten met kinderen, ouders en collega’s.
Ik kijk uit naar het moment dat ik alle kinderen in de klas mag verwelkomen en samen met juf Nanda het onderwijs op school
weer mag oppakken.

❖
Bezinningsmoment
Vanaf maandag 18 januari zal de leerkracht
een aantal keer in de week op KlasBord een
link delen naar een Bijbelverhaal, een lied
of een andere vorm van bezinning. Zo willen we als Springplank onze Christelijke
identiteit tijdens deze thuiswerkperiode een
klein stukje meegeven aan de kinderen.
Van harte aanbevolen om dit samen met
uw kind ‘s ochtends te bekijken.

De afgelopen 15 jaar ben ik in het regulier
onderwijs werkzaam geweest, waar ik verschillende rollen heb vervuld op scholen in
Barneveld, Kootwijkerbroek en Voorthuizen.
Ik ben getrouwd, heb twee dochters en ben
in verwachting van ons derde kindje.
Ik kijk uit naar een
mooie en leerzame
tijd op De Springplank.

❖

Open dagen voortgezet onderwijs.
Nieuws van MijnSchool

Pauline Schraven
❖

Afscheid nemen
Juf Esther komt in de week van 25 januari
weer terug van zwangerschapsverlof. Juf
Annita en juf Marije Weggen hebben voor
haar ingevallen in de groepen 5/6b en 6/7a.

Beste ouder/ verzorger, 19 januari is onze
open avond. Het liefst hadden wij u persoonlijk ontvangen, helaas is dat momenteel lastig. Wel willen we u daarom van
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harte uitnodigen om met ons online in gesprek te gaan over de mogelijkheden. U
kunt zich hiervoor aanmelden via het formulier op de website:
https://mijnschool.nu/mijn-nieuws/

loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) en/of hoesten en/of benauwdheid
en/of plotseling verlies van reuk of smaak
en/of verhoging of koorts boven de 38 graden.

Aanstaande dinsdag is er een online meeting voor de schoolverlaters waarin de kinderen van MijnSchool gaan vloggen. Meer
informatie krijgt u via de leerkracht.

Voor kinderen tot en met groep 8 die naar
de kinderopvang of basisschool gaan, is het
testbeleid vanaf 5 januari gelijkgetrokken
met dat voor kinderen in het voortgezet onderwijs. De reden hiervoor is om beter zicht
te krijgen op de verspreiding van SARSCoV-2 en het voorkomen van de nieuwe zogenaamde Britse variant bij jonge kinderen.
Ouders van kinderen t/m 12 jaar worden
verzocht hun kinderen met klachten passend bij COVID-19 te laten testen om zodoende meer zicht te krijgen op de verspreiding van het virus. Kinderen die getest
worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is. Testen van kinderen jonger dan 12
jaar wordt in ieder geval dringend geadviseerd als:
de klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. als er ook sprake
is van hoesten, koorts en/of benauwdheid),
of anderszins ernstig ziek is,
er een indicatie is in het kader van een
bron- en contactonderzoek,
het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.

Morgen college

❖
Handreiking bij neusverkouden kinderen vanuit het RIVM
Vanuit het RIVM zijn nieuwe richtlijnen over
het naar school gaan bij verkoudheid. We
houden op school deze richtlijnen aan.
Achtergrond
Om verspreiding van COVID-19 tegen te
gaan moet in Nederland iedereen die klachten heeft die bij COVID-19 kunnen passen
thuisblijven. De belangrijkste klachten bij
COVID-19 zijn verkoudheidsklachten (zoals

Jonge kinderen zijn vaak en bij herhaling
verkouden. Dit wordt meestal veroorzaakt
door een van de vele verkoudheidsvirussen
en gaat vanzelf weer over. Als de algemene
maatregelen bij COVID-19 worden aangehouden, worden deze kinderen echter vaak
en bij herhaling geweerd van kinderdagverblijf of school. Dit is niet wenselijk met het
oog op de ontwikkeling van de kinderen en
het werkverzuim van de ouders. Kinderen
t/m groep 8 met alleen verkoudheidsklachten mogen naar de opvang en school, maar
moeten thuisblijven bij verergering van
deze klachten met hoesten, koorts en/of
benauwdheid of als zij getest gaan worden
en/of in afwachting van het testresultaat.
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❖

Data
Vakantierooster en studiedagen 20-21
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

❖
We wensen u een prettig weekend!
Annemieke van de Krift en Bianca de Zoete
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