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Kalender:
Woordje vooraf
Dinsdag 14 en donderdag
16 november
Rapportgesprekken
Woensdag 22 november,
Studiedag, alle kinderen zijn
vrij
Dinsdag 5 december
Sinterklaasviering
Woensdag 6 december

Beste ouders, verzorgers,
Voor u ligt de tweede INFO het Gekwaak van dit schooljaar. In deze periode wordt er
hard gewerkt in alle groepen aan taal, lezen, rekenen en alle andere schoolse vakken.
Het valt op dat er tijdens de momenten dat er echt gewerkt moet worden een rust
heerst in de school. Dat zie je als je door de gangen loopt en dat voel je wanneer je de
klassen binnenkomt.
Uiteraard kijken we veel verder dan alleen de prestaties van het kind op de schoolse
vakgebieden. Een mooi voorbeeld zijn de optredens tijdens de Springplankdag
.Tijdens deze dag mochten de kinderen een optreden geven speciaal voor de
leerkrachten. Er stonden kinderen in hun eentje op het podium voor 150 andere
kinderen. Kinderen durven dat alleen als je je echt veilig voelt, als je je gerespecteerd
voelt zoals je bent.

Groep 1 t/m 8 vrij
Vrijdag 15 december
Groep 2 vrij
Vrijdag 22 december
12.15 uur start van de
Kerstvakantie
25 december t/m 5 januari
Kerstvakantie
Maandag 8 januari
Eerste schooldag van 2018

Het maakt mij zeer trots als ik zie dat kinderen deze spanning overwinnen en zich zo
goed voelen dat ze voor de hele school hun act durven te laten zien.
Een ander voorbeeld is de afsluiting van de Kinderboekenweek. Ook hier zie je hele
andere kwaliteiten van de kinderen. Samen met Danspas hebben we er weer een
prachtige themadag van weten te maken. De energie die Claudia en Martijn van
Danspas in zo’n dag kunnen steken is geweldig. We gaan dan ook bekijken waar we
Danspas extra voor kunnen inzetten dit schooljaar.
Foto’s van deze activiteiten zijn terug te vinden op de website van de school. Ga naar
www.springplankettenleur.nl, kies fotoalbum.
Ook zijn er wekelijks foto’s terug te vinden van de groep van uw kind op klasbord.
Klasbord is een beschermde, veilige app op de telefoon. Alleen ouders van kinderen
uit deze groep worden door de leerkracht toegevoegd.
Absoluut een aanrader op deze app op uw telefoon te zetten om samen met uw kind,
aan de hand van de foto’s, te bespreken hoe de dag is geweest.
Voor de zekerheid nogmaals de codes om aan te melden:

Bent u ontevreden? Vertel het ons!
Bent u tevreden? Vertel het een ander!!

Groep 1-2 A:

SNH DD4

Groep 5-6:

H5Q YND

Groep 1-2 B:

YSZ 5SQ

Groep 6-7:

YM7 MRF

Groep 3:

TMM MVP

Groep 8:

N35 6NF

Groep 4:

C7D 8RP

Studiedagen
Zoals u wellicht heeft gemerkt, hebben we aan het begin van het schooljaar meer studiedagen dan aan het einde van
het schooljaar. Inmiddels hebben we de afgelopen studiedagen meer geleerd over de mogelijkheden van ICT, hebben
we een opfriscursus gehad van de lesmethode alles-in-1 en zijn we verder gegaan met het verbeteren van het
rekenonderwijs.
Woensdag 22 november heeft het hele team weer de 2-jaarlijkse opfriscursus van de Kanjertraining. De laatste
ontwikkelingen, lesmateriaal en mogelijkheden worden dan besproken en getraind.
Ook dit jaar volgen alle leerkrachten ook weer individuele trainingen, opleidingen, cursussen en workshops.
Ondanks het predicaat ‘excellente school’ blijven er punten waar we verbetering zien en willen we ons graag als
school blijven ontwikkelen.
Je bent immers nooit te oud om te leren!

De 1-oktobertelling
1 oktober is voor de basisscholen een belangrijke datum. Op deze datum geven we de leerlingaantallen door waarop
de financiering van de school is gebaseerd.
We zijn voor het vijfde jaar op rij gestegen in het leerlingaantal. Op 1 oktober zaten er 149 kinderen op de
Springplank. Dit aantal zal oplopen tot 160-165 aan het einde van dit schooljaar.
Daar zijn we erg tevreden mee.
Wel de vraag om kinderen (ook broertjes en zusjes) aan te melden vanaf dat ze 2,5-3 jaar zijn. Voor ons is dat erg fijn
om vooraf te weten wie er nog gaan komen.
U kunt een aanmeldformulier ophalen bij meneer Marcel of even vragen bij de leerkracht van uw kind.

Helaas hebben we dit schooljaar afscheid moeten nemen van Samantha Simons als voorzitter van onze ouderraad.
Vanwege tijdgebrek heeft zij aangegeven dit niet meer goed te kunnen combineren. Binnen de ouderraad heeft Sander
Oostenrijk aangegeven de taken van voorzitter op zich te willen nemen.
Sander is vader van Dylan uit groep 6-7 en is al jarenlang lid van de OR. Als school zijn we erg blij dat hij zich
beschikbaar heeft gesteld als nieuwe voorzitter. Hij kent het reilen en zeilen van de OR uitstekend en is al jaren zeer
actief betrokken bij school en de OR.
Dit betekent wel dat er weer een plek beschikbaar komt voor een OR-lid. Wilt u meer weten over de taken van
de OR of heeft u interesse in een plekje binnen de OR, bent u van harte welkom! Ouders kunnen contact
opnemen met een van de OR-leden of met Meneer Marcel.
Ook is er op de website meer informatie te vinden onder het kopje OR/MR.

Kennismaken met de OR: Penningmeester Evelien Moerlands
Sinds dit schooljaar ben ik lid van de OR en wel als penningmeester. Mijn dochter Veerle zit in groep 2 bij juf
Jolanda. Vorig jaar heb ik als hulpouder al een keer kunnen helpen bij de verschillende activiteiten van school. Omdat
ik het lastig vond om naast mijn werk, als ergotherapeut bij een geriatrisch revalidatiecentrum, bij meer activiteiten te
helpen, is voor mij het penningmeesterschap een fijne functie binnen de OR, die ik voor het merendeel buiten schoolen werktijd uit kan voeren.
Het is leuk om te zien hoe een enthousiaste groep ouders, samen met de leerkrachten, zo veel voor onze kinderen voor
elkaar krijgen. En dat kan alleen maar met steun van hulpouders, en natuurlijk de vrijwillige ouderbijdrage. Dit geld
wordt gebruikt om de vele activiteiten, waaronder de Sinterklaas- en Kerstviering, maar ook de jaarlijkse schoolreis en
het afscheidskamp van groep 8, te organiseren. Zonder uw bijdrage zou het niet lukken, om van deze activiteiten
waardevolle schoolherinneringen van onze kinderen te maken.
Mocht u de ouderbijdrage nog niet hebben overgemaakt, dan vraag ik u bij dezen om dit alsnog te doen.
De ouderbijdrage bedraagt € 34,50, en kunt u over maken op bankrekening NL09ABNA0567243885 ten name van
Ouderraad De Springplank onder vermelding van de voornaam van uw kind en de groep. Mocht het voor u lastig zijn
om het bedrag ineens over te maken kunt u een afspraak met ons maken om bijvoorbeeld in delen te betalen. U kunt
hiervoor terecht bij mij terecht of bij directeur Marcel.
Daarnaast willen ik u wijzen op de mogelijkheid voor bijzondere bijstand van de Gemeente Etten-Leur. Voor
informatie kunt u terecht op de website https://werkpleinhartvanwestbrabant.nl/meedoen-etten-leur, of u neemt op
werkdagen tussen 09.00 en 10.30 uur telefonisch contact op met het Werkplein Etten-Leur, telefoonnummer: 076-75
03 500.

Evelien Wieërs
Penningmeester ouderraad

Nieuws vanuit de bibliotheek
Vanaf dit schooljaar zijn we nog intensiever gaan samenwerken met de bibliotheek. Voor een aantal uren per week
zetten we leesconsulentes in vanuit de Nobelaer die onze leerkrachten helpen om een nog beter leesaanbod aan te
bieden in alle klassen.
Graag stellen zij zichzelf voor:
Ik ben Miranda Bruijns (rechts op de foto) en ben werkzaam bij Nieuwe Nobelaer Bibliotheek als leesmediaconsulent. Vanaf dit schooljaar kom ik de groepen van Kober en de kleuterklassen van de Vleer ondersteunen
op het gebied van lezen. Zelf lees en reis ik graag, vind ik het leuk om voor te lezen en werk ik het liefst met
kinderen.
Graag zie ik jullie een keer in de bibliotheek, in de les, bij Kober of tijdens een bijeenkomst voor ouders.
Veel leesplezier toegewenst!
Mijn naam is Annemieke van Beek (links op de foto) en als lees-/ mediaconsulent van Nieuwe Nobelaer bezoek ik
diverse scholen in Etten-Leur. Sinds dit schooljaar ben ik tevens werkzaam op Brede School De Vleer.
Boeken lezen is een van mijn grootste hobby’s en ik breng mijn enthousiasme graag over naar kinderen, ouders en
leerkrachten.
Het zorgdragen voor en uitvoeren van leesbevorderingsactiviteiten (in de klas) behoort tot een van mijn
werkzaamheden.
Ik hoop u graag een keer te kunnen ontmoeten op De Vleer of in bibliotheek Nieuwe Nobelaer

Veel (voor)leesplezier toegewenst!

Leeshulpouders gevraagd!
Beste ouders, verzorgers,
Dit schooljaar willen we een start gaan maken met BOUW!
BOUW! is een uniek computerprogramma waarmee kinderen op een speelse manier aan de slag gaan en
waarbij leesproblemen bij risicoleerlingen van groep 2 t/m 5 kunnen worden voorkomen.
Het kind leest, de tutor (begeleider van het kind) helpt, de computer wijst de weg. Ouders, grootouders en kinderen uit
hogere groepen kunnen een tutor zijn voor het kind.
Het is de bedoeling dat kinderen bij wie het lezen wat lastiger is, geholpen gaan worden (zodat ze geen achterstand gaan
oplopen).
Deze kinderen gaan 3 keer per week een kwartiertje oefenen op de computer met leesoefeningen op hun eigen niveau. Dit
wordt 1 op 1 begeleid door een volwassene of een kind uit groep 7-8. Zij lezen kleine oefeningen voor, de computer geeft
aan welke opdrachten het kind moet doen. Een heel mooi programma wat echt bewezen effect heeft en ook nog leuk is om
te doen.
Wat doet de tutor (begeleider)?
BOUW! is een heel eenvoudig te bedienen programma op de computer, laptop of tablet. U zit naast het kind en kijkt mee of
het kind de letters of woorden goed benoemt. U krijgt hiervoor uiteraard vooraf eerst uitleg zodat u weet hoe het
programma werkt.
Op de site https://www.bouwtutorlezen.nl/login/index.php kunt u inloggen als gast, om te bekijken wat programma
BOUW! precies inhoudt.
Op dit moment zijn we aan het bekijken met welke tutoren we gaan werken. Vandaar de volgende vraag:
Zijn er ouders, opa’s/oma’s, die het leuk vinden om een aantal keer per week tussen 8.45 uur en 9.00 uur een kind
individueel te begeleiden in het verbeteren van het leesniveau?
Mocht u interesse hebben, laat het dan even weten bij Meneer Marcel. U kunt een mailtje sturen naar
despringplank@stichtingleersaam.nl of bellen naar 076 5040422. Uiteraard kunt u voor vragen ook altijd even langskomen!
U mag ook onderstaand strookje invullen en afgeven bij de juf/meester van uw kind.
=================================================================================
Ik wil me aanmelden als leesbegeleider:
Naam:
Telefoonnummer:
Mailadres:
wil graag meehelpen om kinderen met behulp van het programma BOUW te leren lezen.
Ik kan ......................... keer per week .
Op de volgende dagen ben ik beschikbaar:
O maandag
O dinsdag
O woensdag
O donderdag
O vrijdag
We hopen op voldoende aanmeldingen zodat we op korte termijn kunnen starten!

Een echte bakker bezoekt de kinderen uit groep 1-2
Afgelopen week kregen wij in de groepen 1-2 bezoek van een echte bakker die van alles had meegenomen
uit de bakkerij.
De kinderen leerden hoe brood werd gemaakt, wat er allemaal in zit en welke verschillende soorten brood er
zijn.
Ook hebben de kinderen zelf eierkoeken versierd en opgegeten. De kinderen hebben ook samen met de
bakker heerlijke koekjes gebakken in de keuken van de Vleer.
We willen graag de vader van Jemisa Thode, de hulpouders en Bakkerij Dikke Mik uit Breda heel hartelijk
danken voor deze leerzame, leuke en lekkere ochtend!

