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Nieuwsbrief 19 maart 2021
Geachte ouders/verzorgers
Hierbij ontvangt u de dertiende nieuwsbrief
van het schooljaar 2020-2021.

❖
Kind op maandag
Help mij toch!
Lucas 9: 28-36 en 10:
25-42
Een man ligt hulpeloos
langs de kant van de
weg – is er niemand die hem helpt? Uiteindelijk komt er een Samaritaan langs, iemand uit een ander volk. Hij geeft de man
de hulp die hij niet verwacht had.
Een tijdje later is Jezus op bezoek bij Maria
en Marta. Maria luistert naar de Heer, terwijl Marta druk bezig is in huis. Kan Maria
haar niet helpen? Jezus vertelt dat Maria
het goede gekozen heeft.

❖
Planning oudergesprekken
In de week van 12 april en 19 april zijn de
oudergesprekken. In deze gesprekken zal
het ontwikkelingsperspectief worden besproken. Het ontwikkelingsperspectief is
een belangrijk document voor de school.
We hechten veel waarde aan het gesprek
met u als ouder, dit geeft ons ook input
voor het onderwijs. U ontvangt hiervoor
een uitnodiging.

❖

MR
Afgelopen maandag heeft de MR weer vergaderend. We hebben de lopende schoolzaken besproken en de huidige coronasituatie.
Ook hebben we gesproken over het nieuwe
jaarplan: dat zijn de plannen die de Springplank heeft voor het komende jaar. Door de
ICT commissie werd ons gevraagd wat we
vinden van de huidige website van de
school. Wat ons betreft mag het ‘sprankelender’ en ook vinden we de informatie voor
nieuwe ouders te summier. Mogelijk zijn er

ook ouders die nu dit stukje lezen en wat
kwijt willen over de website. Laat het ons
weten (medezeggenschap.raad@sbospringplank.nl), zodat wij het door kunnen geven
aan de ICT commissie. We vinden het fijn
om op de hoogte te zijn van dat wat leeft
onder de ouders!

❖
Jaarplan 2021
De afgelopen periode hebben we met het
team gekeken naar de doelen waar we dit
jaar aan willen gaan werken. Wat willen we
op de Springplank verbeteren?
Dit jaar werken we aan de volgende punten:
• Data analyse voor effectief onderwijs.
• Invoering Staal- Taal
• Overstap van het leerlingvolgsysteem
OVM naar Parnassys voor de kleutergroepen
• De christelijke identiteit van de
school
• Leerlijnen sociaal emotionele vorming/ sensitief werken.
• Leerlingrapporten.
❖
Paasfeest
Over twee weken,
op donderdag 1
april, vieren we het
Paasfeest op school.
Ook dit jaar zal het
er, vanwege corona,
anders uitzien dan
anders. We vieren het feest in onze eigen
groep in de ochtend. Tussen de middag is
er een Paaslunch, verzorgd door de ouderraad. Het middagprogramma zal in elke
groep anders zijn; maar u kunt ervan uitgaan dat het in elke groep leuk wordt!
❖
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Koningspelen
Vrijdag 23 april houden we op school wel
Koningspelen. In
verband met Corona natuurlijk
wel in aangepaste vorm.

❖
Vanuit de Ouderraad
Afgelopen week hebben we afscheid genomen van Yolanda, zij was jarenlang voorzitter van de ouderraad. Met veel plezier heeft
ze zich ingezet voor de kinderen op de
Springplank. Mede door haar inzet was er
onder andere steeds een gezellige paaslunch, zag de hal er steeds leuk uit met
kerst en Sinterklaas, was er drinken en iets
lekkers bij sportactiviteiten etc.
Met het vertrek van Yolanda missen we
echt mensen in de ouderraad. Er zijn nu
twee ouders over waarvan Marleen met de
zomer afscheid neemt.
We hopen dat er ouders zijn die de ouderraad willen versterken. Wellicht ziet u het
zelfs zitten om voorzitter te worden.
Wilt u eerst meer weten, vraag het gerust!

❖
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
directie@sbospringplank.nl

❖
Vakantierooster 2021-2022
Ter informatie alvast het vakantierooster
voor het nieuwe schooljaar.

❖
Data
1 april

Paasfeest op school
incl. lunch
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