Start schooljaar
We hopen dat u een heel fijne vakantie heeft gehad! Wij zijn
weer klaar om te beginnen. De klassen zijn schoongemaakt,
opgeruimd en ingericht. Altijd fijn om weer fris te starten.
We heten Juf Irene en juf Marije van groep 4 welkom op onze
school. En ook juf Karen versterkt het team in de onderbouw als
ondersteuner. Juf Sanne zal in alle groepen de gymlessen gaan geven en
juf Inge gaat in verschillende groepen creatieve kunstlessen geven. Ook
verwelkomen we nieuwe kinderen. Nieuwe kleuters maar ook kinderen die
van een andere school naar ons zijn gekomen. We hopen dat alle
nieuwelingen zich snel zullen thuis voelen op De Springplank.
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Schooltijden
Bel: 08.35 uur
Start les: 08.40 uur
Eindtijd: 14.10 uur

Maatregelen corona
We hadden een paar maanden terug stiekem gehoopt dat we van alle
maatregelen af zouden zijn. Helaas is dat niet het geval en zijn er nog
steeds protocollen met regels voor basisscholen. Het protocol kunt u
terugzien op de site. Er is voor de basisscholen niet veel veranderd met
voor de zomervakantie. In het kort:
• Kinderen met lichte verkoudheidsklachten mogen naar school
komen. Bij hoesten, benauwdheid, koorts niet (zie beslisboom in
de bijlage).
• Bij een positieve besmetting in de klas (nauw contact) moet de
groep in quarantaine. Immune personen hoeven niet in
quarantaine (dus een juf/meester die een vaccinatie heeft gehad
hoeft niet in quarantaine of als een kind in de afgelopen 6
maanden corona heeft gehad). Op dag 5 na het laatste contact
mag er worden getest. Als deze negatief is dan mogen de kinderen
weer naar school. Bij niet testen is de periode 10 dagen.
• Een verkouden leerkracht moet nog steeds worden getest bij de
GGD. Het kan hierdoor voorkomen dat een groep die dag niet naar
school kan komen.
• Om drukte te spreiden is onze starttijd nog steeds 8.35 uur en de
eindtijd 14.10 uur. Haal en brengplaatsen blijven voorlopig nog
hetzelfde.
• Gesprekken (met ouders) mogen op school plaatsvinden met in
achthouding van de regels. Binnenkomst via eigen klasdeur.

Gegevens
Ieder jaar moeten wij uw
gegevens weer up to date
maken. Als uw gegevens zijn
veranderd, zoals woonadres
of telefoonnummer. Geef dit
dan door aan
despringplank@stichtingleers
aam.nl

Weet u het niet zeker en wilt
u het checken? Dan kan dat
bij mij op kantoor (via de
hoofingang) of bij de
leerkracht bijvoorbeeld
tijdens het startgesprek.

Startgesprekken

Op 23 en 28 september vinden de startgesprekken van groep 1 t/m 8 met
u plaats; dit mag zoals hierboven beschreven in het lokaal op 1,5 meter
afstand en binnenkomst via de buitenklasdeur. Er worden geen kinderen
opgevangen. Tip is om 1 ouder naar het gesprek te laten gaan. Wilt u liever
het gesprek via teams of telefoon dan kan dat natuurlijk ook.
U ontvangt in de eerste week een welbevindenvragenlijst om in te vullen
voor uw zoon/dochter.
U kunt vanaf woensdagmiddag (na 15.00 uur) inschrijven voor een gesprek
via PARRO. De leerkracht maakt graag kennis met u en praat met u over
het welbevinden van uw zoon/dochter.
!! Op de kalender staat dat er een aparte info avond voor groep 8 is en
geen startgesprekken. We hebben besloten om ook in groep 8 wel de
(persoonlijke) startgesprekken te voeren en de informatie op papier mee
te geven. De kinderen van groep 8 mogen mee naar het startgesprek. Er zal
dus geen aparte info avond meer zijn voor groep 8. U kunt uiteraard met
alle vragen terecht bij de leerkrachten.

Kindgesprekken
Om een nog beter beeld te krijgen van de kinderen en om daar goed op in
te kunnen spelen worden in de groepen in de eerste weken van het
schooljaar individuele gesprekjes gevoerd tussen de leerkracht en kind.
Daarbij gaat het vooral over het welbevinden. Vragen als: ‘wat weet ik nog
niet van je, wat ik wel zou moeten weten?’ of ‘waar ben je trots op?’ of
‘wat vind je lastig?’ komen daarbij aan bod. Samen met uw ingevulde lijst,
het oudergesprek en het kindgesprek kunnen de leerkrachten een beter
beeld vormen van wat uw zoon/dochter nodig heeft om een fijn schooljaar
te krijgen.

Gym
Groep 1-2-3 gymmen op maandag in de grote gymzaal
Groep 4 t/m 8 gymmen op woensdag in de gymzaal
Juf Sanne; een vakdocent gym zal de gymlessen gaan geven.
Onderstaande afspraken en regels dragen onder andere bij aan
verantwoord veilig bewegen en hygiëne.
- Bij de gymlessen voor groep 1 tot en met 8 bestaat de gymkleding
uit een korte broek (voor meisjes volstaat een legging ook), een Tshirt en zaalschoenen. De schoenen in groep 1-2 blijven op school.
- Bij het ontbreken van de gymkleding gymt de leerling toch mee. Bij
herhaaldelijk vergeten wordt er contact opgenomen met de
ouders.
- Vanaf groep 4 nemen de kinderen een handdoek en washand mee
zodat ze zich na de gymles op kunnen frissen.
- Vanaf groep 6 adviseren wij de kinderen na het opfrissen een
deodorantroller te laten gebruiken.
- Het kan zijn dat het kind om bepaalde reden niet deel kan nemen
aan de gymles. In dit geval ontvangt de leerkracht graag
voorafgaand van u een berichtje.
- Tijdens de gymles mogen er geen sieraden gedragen worden.
(Polsbandjes, kettingen, oorbellen etc.)
- Lange haren graag vastmaken in een staart of vlecht.

OR en MR
We hebben afscheid
genomen van Yvonne Hak
ouderlid van de MR. We zijn
dankbaar voor haar positieve
feedback en beleidsmatig
meedenken.
We zijn ook blij om een
nieuw ouderlid te
verwelkomen: Ellen
Beverdam moeder van Tim.
Bij de OR neemt Kelly Hurx
afscheid. Ook Kelly heeft zich
de afgelopen jaren tomeloos
ingezet om alle activiteiten
op rolletjes te laten
verlopen. We gaan haar
missen maar ze zal zeker nog
bijspringen mocht het nodig
zijn.
Dank Kelly!

Verkeersbrigadiers
Het afgelopen jaar hebben
Esmeralda en Kelly zich
samen met Driss wekelijks
ingezet om kinderen en
ouders veilig te laten
oversteken op het drukke
fietspad. Esmeralda en Kelly
ontzettend bedankt!
Ook komend jaar zou het fijn
zijn als er ouders kunnen
helpen bij de oversteek.
Onze wijkagent en de
gemeente zijn nog bezig om
te bekijken hoe we dit zo
veilig en verantwoord
mogelijk kunnen doen (korte
cursus, kleding,
zichtbaarheid)
Heeft u interesse en tijd om
te helpen? We horen het
graag!

NPO gelden (nationaal plan onderwijs)
De coronacrisis vraagt veel van iedereen. Daarom trekt de overheid de
komende tweeënhalf jaar in totaal € 8,5 miljard uit voor een Nationaal
Programma Onderwijs. Dit investeren onderwijsinstellingen de komende
twee schooljaren in de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van
leerlingen en studenten, en in het inhalen van coronavertragingen. We
hebben gekozen uit een menukaart van kansrijke interventies.
Voor de komende schooljaren is er een plan gemaakt voor de besteding
van de NPO gelden naar aanleiding van de coronaperiode. In onderstaande
poster in samenvatting weergegeven voor OBS De Springplank.

Onze school in de Coronaperiode
•

•

•

•

•

Het afstandsonderwijs hebben we ingericht met dagelijkse
online lessen; klassikaal, in kleine groepjes, extra
ondersteuning. We hebben keuzes gemaakt in het
programma en gefocust op doelgericht werken op het
gebied van rekenen, taal spelling.
Gedurende de periode kwamen we erachter dat de kinderen
de sociale activiteiten met de groep misten. We zijn
daardoor extra aandacht gaan besteden aan spelletjes,
kanjeroefeningen (online), creatieve opdrachten.
Bij terugkomst op school hadden we bijzondere aandacht
voor sociaal-emotionele ontwikkeling en stonden stil bij het
feit dat we na het online onderwijs eindelijk weer samen
konden zijn: dat is hetgeen wat we tijdens het
thuisonderwijs zo hebben gemist! We organiseerden in de
klas groeps- bevorderende activiteiten vanuit de gouden
weken en ook kanjerlessen werden ingepland.
Naast de sociaal-emotionele ontwikkeling was/is er uiteraard
veel aandacht voor de cognitieve ontwikkeling. We konden
in deze tijden niet verder gaan waar we waren gebleven. Het
onderwijs is anders georganiseerd geweest en we
realiseerden ons dat niet alle kinderen op dezelfde manier
hebben kunnen profiteren van het onderwijs op afstand.
Maar dit pakten we samen op! Door doelgericht te werken
en keuzes te maken in het programma. Voor bevlogenheid
van het team en het schakelen hierin een chapeau!
De aandacht voor en samenwerking met ouders is cruciaal.
Hoezeer we ouders ook hebben geprobeerd te betrekken;
parro, langs de deuren gaan, mail, bellen geven zij aan het
persoonlijk contact echt te hebben gemist. In samenwerking
bereiken we het meest en we hopen dat we ook dit stuk
weer 'live' kunnen oppakken zodat het Springplankgevoel
(écht persoonlijk warm contact) weer terugkomt.

Visie op leerachterstanden
In het nationaal Programma Onderwijs staan (o.a.) de
begrippen leerachterstand en leervertraging centraal. Wij
vinden die begrippen niet passend en niet helpend. We
vertrouwen erop dat onze leerlingen (en onze leraren)
veerkracht tonen en dat er sprake zal zijn van natuurlijk
herstel, en dat wij daarbij extra ondersteuning, extra
begeleiding en extra impulsen geven en/of organiseren.
Onze leerlingen hebben ontwikkelkansen en ontwikkeltijd
nodig. Wij zien ons School Programma dan ook als een
herstelprogramma. De kerngedachte is, dat we daarbij niet
zozeer willen denken in termen van leerachterstanden
wegwerken als wel in termen van ontwikkeling uitlokken en
groei stimuleren.

Parro
Een ziekmelding graag vanaf nu via parro melden. Dit kan via een speciale ziekmeldingsknop in parro: absenties.
Ga naar de app
Ga naar absentiemelding,
Klik op ziekmelding en hier kunt u uw zoon/dochter ziekmelden. De ziekmeldingsmail via de ziekmeldingsknop zullen we
niet meer gebruiken. Ook kunt u hier een dokters en tandartsbezoek aangeven.
De melding via parro zal snel door de leerkracht worden gelezen. Bellen kan ook nog. We zijn vanaf 8.30 uur bereikbaar.
Wilt u ook uw privacy voorkeuren weer aanklikken op parro? Dan weten wij of uw zoon/dochter wel/niet op de foto mag.
ga naar de app
ga naar instellingen,
ga naar privacyvoorkeuren en
klik aan op welke media uw kind wel/niet op de foto mag.

Plattegrond lokalen

BESLISBOOM 0 jaar t/m groep 8
thuisblijven of niet?
Bedenk vóór je begint:
1. Begin altijd met de startvraag en volg de vragen in de aangegeven volgorde.
2. Kijk niet naar één of twee losse vragen, dat kan tot een verkeerde uitkomst leiden.
3. De uitkomst van de beslisboom geldt niet voor broertjes/zusjes. Voor ieder kind moet de boom apart doorlopen worden.
4. De beslisboom wordt regelmatig aangepast n.a.v. nieuwe inzichten en regelgeving. Kijk voor de meest actuele
versie op boink.info/beslisboom.
5. Er is ook een Engelstalige versie beschikbaar.

KLACHTEN DIE
BIJ CORONA PASSEN
=
neusverkoudheid, loopneus, niezen,
keelpijn, hoesten, benauwdheid,
verhoging of koorts, plotseling verlies
van reuk en/of smaak (zonder
neusverstopping).

Was het kind in de afgelopen 10 dagen
een overig, niet nauw contact (cat. 3)**
van iemand met corona?
Ja

Komt het kind uit een land met
een zeer hoog risico?
(Kijk voor het actuele overzicht op
www.nederlandwereldwijd.nl)

Nee

Een immuun kind***
zonder klachten
mag komen

Ja

Hoest het kind veel* of heeft het
last van benauwdheid* of koorts
(38,0 of hoger)?
Ja

Kind mag komen
en laat zich na
5 dagen testen

Kind blijft thuis en
laat zich testen

** WELKE CATEGORIE CONTACT?
- Categorie 1: huisgenoten
- Categorie 2: overige nauwe contacten (meer dan 15 min. op
minder dan 1,5 m.) Hieronder kan ook een complete groep
(kinderopvang) of klas (school) vallen. Dat bepaalt de GGD per situatie.
Twijfel je of het kind een categorie 2 contact is? Bel dan de GGD.
- Categorie 3: overige niet nauwe contacten
Zie voor uitgebreide toelichting lci.rivm.nl/covid-19-bco

Een niet-immuun
kind*** blijft thuis en
laat zich testen.
Een immuun kind***
met klachten blijft
thuis en laat zich
testen

Nee

Nee

Ja

* Passen deze klachten
bij gebruikelijke/bekende
klachten, zoals
hooikoorts of astma?
Dan kun je deze vraag
met nee beantwoorden.

Ja

Nee

Heeft het kind klachten* die bij corona
passen? (Zie gele rondje hierboven.)

Kind blijft thuis.
Dringend advies om te
testen. Dit geldt voor
een immuun en
niet-immuun kind***

START
Was het kind een huisgenoot of een nauw
contact (cat. 2**) van iemand met corona
in de afgelopen 10 dagen?

Deze
is een beslisboom
vertalin 'schematisc
h
lijnen vg' van de riche
an het
tRIVM.

Nee

Dringend advies:
kind blijft thuis en
laat zich na 5
dagen testen.
Kijk ook op:
www.rijksoverheid.nl/
onderwerpen/
coronavirus-covid-19/
nederland-inreizen

Kind mag komen

*** EEN KIND TUSSEN DE 0 JAAR
EN GROEP 8 WORDT IN DEZE
SITUATIES ALS IMMUUN GEZIEN:
- als het in de afgelopen 6 maanden
corona heeft gehad.
- als het langer dan 14 dagen geleden
volledig gevaccineerd is tegen corona
(va. 12 jr).
- als het corona heeft gehad en daarná
minimaal 14 dagen geleden volledig
gevaccineerd is tegen corona (va. 12 jr).

WANNEER EEN KIND LATEN TESTEN?

WANNEER MAG EEN KIND WEER NAAR DE KINDEROPVANG/SCHOOL?

Alle kinderen jonger dan 12 jaar met klachten kunnen worden getest.
Wanneer laat je je kind in ieder geval testen door de GGD?

Als de door de GGD vastgestelde quarantaineperiode voorbij is.

- Als kinderen op de basisschool zitten (alle leeftijden) en er sprake
is van hoesten, koorts en/of benauwdheid: dan wordt testen
dringend geadviseerd.
- Als een immuun kind*** een huisgenoot heeft met corona, laat dan
het kind testen op dag 5. Laat een immuun kind*** dat contact heeft
gehad met iemand met corona (cat. 2 en 3**) ook testen als het kind
klachten die passen bij corona krijgt binnen 10 dagen.
- Als een niet-immuun kind contact heeft gehad met een huisgenoot
of nauw contact (cat. 2**) met corona, dan gaat het kind 10 dagen in
quarantaine. Als je het kind na 5 dagen laat testen en de uitslag is
negatief, dan stopt de quarantaine.
- Als de GGD testen adviseert (bijv. bij een uitbraakonderzoek).
- Als het kind ernstig ziek is.
Zie het kader hiernaast hoe lang een kind thuis moet blijven.
NB: Testen kan nooit worden verplicht.

Getest?
Kind blijft thuis tot de testuitslag bekend is.
- Volg bij een positieve testuitslag (coronavirus is aangetroffen) van het kind
of een huisgenoot de instructies van de GGD op.
- Bij een negatieve testuitslag van het kind mag het kind weer naar de
kinderopvang/school, ook als nog niet alle klachten weg zijn. Tenzij de
quarantaineperiode zoals vastgesteld door de GGD nog niet voorbij is.
- Is het kind getest omdat het een categorie 3 contact** is van iemand met
corona en heeft het kind geen klachten, dan hoeft het niet thuis te blijven in
afwachting van de testuitslag.
Niet getest?
Een kind met klachten, zoals hoesten, koorts of benauwdheid, dat niet getest
is mag weer naar de opvang/school als het minimaal 24 uur volledig
klachtenvrij is. Bij aanhoudende milde klachten mag een kind na 7 dagen
weer naar de kinderopvang of school. Heeft het kind contact gehad met
iemand met corona? Volg dan de instructies van de GGD op.

Deze beslisboom is een leidraad voor ouders en medewerkers in de kinderopvang
(kinderdagverblijf, peuteropvang, bso en gastouder) en het basisonderwijs. Heb je vragen
of twijfel je? Neem dan contact op met een infectieziektenarts van de GGD. Je kunt ook
bellen naar het landelijke informatienummer coronavirus van Rijksoverheid: 0800 - 1351
(gratis, 08:00 - 20:00 u). Kijk voor meer informatie op www.rivm.nl/coronavirus-covid-19.
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