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Kalender:

Woordje vooraf

Agenda
Vrijdag 15 december
Groep 2 vrij
Woensdag 20 december
Kerstavond
Vrijdag 22 december
12.15 uur start van de
Kerstvakantie
25 december t/m 5 januari
Kerstvakantie
Maandag 8 januari
Eerste schooldag van 2018
Maandag 8 januari
Start thema Bouwen
Dinsdag 16 januari
13.15 uur – 14.15 uur
Kijkuurtje
Vrijdag 19 januari
Groep 2 vrij
Woensdag 24 januari
Start nationale voorleesdagen
en afscheid juf Ans
Woensdagavond 24 januari
Viering 1 jaar excellente
school
Donderdag 25 januari

Studiedag, alle kinderen
zijn vrij

Beste ouders, verzorgers,
Voor u ligt alweer de laatste INFO het Gekwaak van 2017. Over een kleine week
start de Kerstvakantie en gaan we ons opmaken voor 2018.
Inmiddels is de sneeuw met grote vlokken naar beneden gevallen en hebben we nu
echt het winterse gevoel. Dit past heel goed bij de gezelligheid van deze
decembermaand.
De afgelopen week hebben we genoten van het Sinterklaasfeest.
Dit is een van de activiteiten die door een gezamenlijke werkgroep van
leerkrachten van de Springplank, Hofstee en Kober wordt georganiseerd. Het is
prettig om te merken dat er op een goede, professionele manier met elkaar wordt
samengewerkt!
Inmiddels hebben de Kerstbomen zijn intrede gedaan in de klassen en is de
binnenkant van de school in Kerstsferen gebracht. We maken ons langzaam op
voor het Kerstdiner.
Leuke, gezellige tijden in de klassen!
Ik hoop iedereen in ieder geval te zien tijdens de Kerstavond van 20 december en
vervolgens tijdens de feestavond van 24 januari (daarover leest u in deze Info
meer).
Voor iedereen die ik niet meer persoonlijk zie: hele fijne feestdagen gewenst en
daarna een heel goed, gezond en gezellig 2018!
Met vriendelijke groet,
Marcel Peters
Bent u ontevreden? Vertel het ons! Bent u tevreden? Vertel het een ander!

Klasbord:
Vele ouders volgen de groep van hun kind inmiddels al op Klasbord. Hieronder nogmaals de aanmeldcodes per groep:

Groep 1-2 A:
Groep 1-2 B:
Groep 3:
Groep 4:
Groep 5-6:
Groep 6-7:
Groep 8:

SNH DD4
YSZ 5SQ
TMM MVP
C7D 8RP
H5Q YND
YM7 MRF
N35 6NF

IK BEN …..
De Sint in groep 8; geschreven door Shawn Michael uit groep 8
Het begon allemaal toen we op school kwamen. We moesten allemaal onze jassen aanhouden. We gingen naar het
plein, we moesten wachten en liedjes zingen. Toen kwam de Sint met een piet in een elektrisch karretje. Iedereen
vroeg zich af waarom er maar een piet was. De Sint zei dat alle pieten het zat waren en aan het demonstreren waren.
We schrokken allemaal en vroegen af of het goed kwam. De Sint zei dat alles goed kwam. Toen gingen we weer naar
binnen.
Binnen werd duidelijk dat het kleine Pietjes Petite de onrust had veroorzaakt waardoor de Pieten ruzie met elkaar
hadden.
Toen hadden we het over de surprises. We gingen een quiz doen in 3 groepen. Telkens als een team een vraag goed
had mocht heel het team een snoepje of pepernoot en een surprise voor een ander geven. Het duurde de hele ochtend.
Toen we klaar waren gingen we raden wie het had gemaakt. Sommigen raadden het in 1 keer goed, sommigen in een
paar keer en sommigen niet. Toen hadden we pauze en toen we terug kwamen mochten we iets van huis meenemen en
we keken film.
We mochten zoveel pepernoten en snoepjes als we wilden. Na de film deden we nog een reactiespel. Daarna kregen
we nog een Sinterklaas-ei en toen gingen we naar huis. Het was een leuke dag!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Pietenkleding
Nu het Sinterklaasfeest is afgelopen, zijn er vast ouders die Pietenkleding (verkleedkleren) in huis hebben
wat nu te klein is of niet meer gebruikt zal worden.
Onze kleuterleerkrachten zouden hier voor volgend schooljaar erg blij mee zijn!
Dus heeft u Pietenkleding over, gooi het niet weg maar school is er erg blij mee!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Studiedag Kanjer
Onlangs heeft het team een zinvolle Kanjerstudiedag
gehad. Alle aspecten van een Kanjer school zijn de
revue gepasseerd. Veel aandacht hebben we besteed
aan positief en grensoverschrijdend gedrag en hoe
daar mee om te gaan.

Viering 1 jaar excellente school op
woensdag 24 januari

De groene smileys staan voor: doe waar je blij van
wordt. Voelen je klasgenoten, de leraar en je ouders
zich prettig bij jouw gedrag? De krul staat voor de
waarden en normen die je hebt meegekregen.
De rode smileys staan voor: misschien lachen mijn
vrienden en vriendinnen om mijn gedrag. Maar de
rest van de klas vindt mij vervelend of is bang voor
mij. Mijn ouders zouden zich schamen als ze zien
hoe ik doe. Zo hebben ze mij niet opgevoed. Soms
gaat het wel eens mis, dat kan, dan zeggen we daar
rustig iets van en heb je de kans om jezelf te
herpakken. Gaat het te vaak mis? Dan volgen we de
procedure grensoverschrijdend gedrag. Uitgangspunt
is dat we een Kanjerschool zijn en een klimaat van
vertrouwen willen scheppen. De juffen, meesters en
klasgenootjes moeten met een veilig en fijn gevoel
naar school kunnen gaan.

Vorig jaar kregen we in januari te horen dat we het
predicaat Excellente school t/m 2018 verdiend hadden. Een
hele mooie waardering voor het team, ouders en kinderen.
De Springplank verdient dit predicaat omdat we oprecht
‘oog hebben voor elk kind’. Wij zien wat kinderen nodig
hebben om een volgende stap te maken. We kijken niet
naar wat een kind niet kan, we kijken naar wat een kind
nodig heeft.
Het werken in doelen en het werken met een zo min
mogelijke administratieve voor de leerkrachten overtuigde
de jury destijds. Inmiddels groeien we goed als school en
presenteren de kinderen nog altijd naar verwachting.
We willen graag met kinderen, teamleden, ouders, opa’s en
oma’s, familie en bekenden het 1 jaar ‘excellente school
zijn’ vieren.
We zijn nog druk bezig met een mooi programma te
maken. Hiervoor krijgt u direct na de Kerstvakantie de
exacte planning van de avond.
Maar noteer vast in de agenda: woensdagavond 24 januari
!!

Een stukje vanuit de OR

Ik ben Angela Roest, moeder van Lisa Brouwers uit groep 7.
De keuze om Lisa naar de Springplank op school te doen was, omdat het een relatief kleine school is wat het dan weer
persoonlijk maakt. En het is een openbare school, dus krijgt ze van alle verschillende culturen iets mee.
Al ruim 4 jaar ben ik actief binnen de OR. Wat ik zo leuk vind aan OR lid zijn is dat je nauw betrokken bent bij de
activiteiten op school. En Lisa vind het ook leuk omdat ze dan kan zeggen “kijk dat heeft mijn mama gedaan” .
Dit jaar zit ik in de werkgroep van Sinterklaas. Voor deze activiteit moet een hoop geregeld worden. Een deel hiervan
gaat samen met de Hofstee. De Sint bezoekt de beide scholen natuurlijk dezelfde dag.
Al voor de herfstvakantie worden de verlanglijstjes gemaakt. Deze worden zorgvuldig uitgekozen door de
leerkrachten.
Dan begint het versieren van de gang voor een warm welkom van Sint en zijn pieten. Wij zijn dus altijd blij met de
inzet van onze hulpouders.
De verlanglijstjes voor de kinderen moeten natuurlijk op tijd de deur uit. En ook voor een traktatie en iets leuks in de
schoen wordt gezorgd. Het inpakken wordt ook weer gedaan met behulp van de hulp ouders.
Op de grote dag wordt er al vroeg gestart om alles klaar te hebben voor de school begint. Heel de dag loopt er een
hulpmoeder met de Sint mee om hem te begeleiden naar alle klassen. Ook staan er moeders klaar die met een piet de
zieken kinderen van die dag gaan bezoeken. Overal moet dus aan gedacht worden.
Sommige winkels/ bedrijven willen graag iets doen om ons daarbij te helpen. En dit jaar zijn de chocolade lolly”s en
de mandarijnen gesponsord.
Alle hulp van buitenaf in natuurlijk welkom. Dus mocht u iets voor een bepaalde activiteit willen sponsoren laat het
ons dan weten, want alle hulp is welkom.

