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Sjors sportief

Nog een paar weken en dan sluiten we 2020
af. Voor iedereen de hoop op een mooier
“gewoner” en gezond 2021. In een tijd van
crisis staat sta ik versteld van de flexibiliteit
en creativiteit van mensen. Ook dat heb ik
op De Springplank mogen meemaken. Het
was hard werken, aanpassen en inspelen op
snel veranderende situaties.
Ons grootste doel was om het voor de
kinderen “zo normaal mogelijk” te laten
doorgaan. Met elkaars hulp is dat gelukt.
Maar dat kan ook alleen maar omdat we het
samen doen. Samen met de juffen en
meesters, de papa’s en mama’s, de
verzorgers, de OR en de MR.
En natuurlijk is het niet leuk als er een
vervanger voor de groep staat (want de

Kanjer

eigen juf/meester is toch de allerbeste
Sint/voorleeswedstrijd

Activiteiten op school
11 december

Groep 2 vrij

16 december

Kerstviering overdag
op school

18 december

Inleveren rapport.
12.15 uur uit!

19 dec-3 jan

Kerstvakantie

Brengen en halen
Na de vakantie starten we met een korte
inloop vanaf 08.25 uur. Dan gaat de bel!
We starten om 8.30 met de les. De
deuren zijn dan ook ècht dicht.
Wilt u bij het wegbrengen en ophalen
van uw kind(eren) a.u.b. blijven letten op
de 1,5 m onderling?
En zou u meteen naar huis toe willen
gaan of op een veilige afstand van het
gebouw willen gaan staan?
Het is soms lastig en ook druk, maar we
zullen het samen moeten doen. En dat is
te doen!
We zoeken nog vrijwilligers die Kelly en
Driss kunnen helpen bij het handhaven
van het verkeer rondom en op het
fietspad. Heeft u een of meerdere
ochtenden/middagen tijd? Ik hoor het
graag van u!

)

Of dat er een groep zelfs moet thuisblijven.
Dat is een ontzettend “baal” moment voor
iedereen. Want wij willen allemaal het
allerbeste voor onze kinderen.
En soms is er de overmacht en dan zet u de
zeilen bij om opvang te regelen of om het
onderling te regelen. Natuurlijk snappen we
dat u thuis wellicht even moppert
.
Begrip voor de situatie is voor ons als school
en juffen en meesters héél erg fijn.
Warm worden we van de hulp die geboden
wordt, voor de lieve woorden….want ook al
zien we u nu minder vaak. U bent een
belangrijke spil in onze school!
Warm worden we ook van de prachtig
versierde school. Chapeau OR, hulpouders,
papa van Beau voor de slee en papa Tristan
voor de verlichting. Dankjulliewel!
Yvonne Maas
y.maas@stichtingleersaam.nl

Aanmelden
Vanaf januari 2021 gaan we intern een
begin maken met de formatie en
groepsindelingen voor schooljaar 20212022.
Wordt uw zoon of dochter 4 jaar in de
periode vanaf januari 2021 t/m juli 2022
dan is het voor ons prettig als de
aanmelding gedaan is. U kunt een
aanmeldformulier vragen bij de directie
(door te antwoorden op deze mail).
Ik zal dan zorgen dat het aanmeldformulier
z.s.m. wordt meegegeven.
U ontvangt een bevestiging als de
aanmelding administratief is verwerkt.
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Kinderraad

Burgemeester in groep
7-8
In groep 7-8 is de burgemeester op
bezoek geweest. Ze gaf een les over
mensenrechten en Amnesty
International. Het was heel
interessant. Misschien wil de
burgemeester wel een keertje invallen

Kerst
Op de kinderraad is weer veel besproken. In de foto ziet u hoe wij
notuleren. Een aantal belangrijke punten op een rijtje:
• De kinderraad vindt het belangrijk meer aandacht te besteden
aan “kanjer”. Verderop vindt u ook info over kanjer speciaal
voor u!
• De kinderraad gaat de OR meehelpen met de volgende
sponsoractie en bedenkt ook nog zelf een actie voor een goed
doel (samen met de OR).
• Volgende week komen we bij elkaar om speelgoedmateriaal uit
te kiezen voor bij het buitenspelen. Wat een goede ideeën zijn
er weer naar voren gekomen.

De Kerstviering zal plaatsvinden op 16
december overdag op school. Dit is
om extra breng en haalmomenten te
voorkomen i.v.m. corona. De kinderen
mogen feestelijk gekleed naar school
komen. De kinderen mogen wel eigen
fruit meenemen, een lunchpakket is
niet nodig. Er wordt gezorgd voor een
feestelijke Kerstlunch op school. We
hebben normale schooltijden.
Op vrijdag 18 december zijn de
kinderen om 12.15 uur uit.

Bruna Actie

Sjors sportief
Vanaf 20 januari worden de naschoolse activiteiten
van brede scholen aangeboden via een nieuw
online platform: Sjors Sportief en Sjors Creatief.
Gemeente Etten-Leur slaat de handen inéén met
Sjors Sportief en Sjors Creatief. Dat zijn ook de
boegbeelden van het gelijknamige sport- en
cultuurstimuleringsproject, dat vanaf 20 januari van
start gaat. Het project maakt het voor kinderen
mogelijk om op een laagdrempelige en vaak gratis
manier kennis te maken met het aanbod van onder
andere de sportverenigingen, cultuuraanbieders en
wijkverenigingen in Etten-Leur.
Activiteitenoverzicht (sjorsetten-leur.nl)

De Kinderboekenweek Tijdens de
Kinderboekenweek in oktober stond
het thema geschiedenis centraal. Op De
Springplank werden diverse activiteiten
georganiseerd. De actie ‘sparen voor de
schoolbieb’ van de Bruna was een
succes. We mogen voor een bedrag
van € 78,55 wat leuke boeken
aanschaffen voor in de klas. Hartelijk
dank aan alle kinderen en
(groot)ouders!
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Kanjer
Motor en Benzine
“Alles wat aandacht krijgt, groeit”
Leerlingen
Met de Kanjertraining leren we dat alles wat aandacht (benzine) krijgt groeit. Vervelend gedrag (motor) blijft
doorgaan en krijgt status als kinderen meelachen en erbij staan. We maken kinderen bewust van de benzine die
ze (vaak onbedoeld) geven aan gedrag dat niet prettig of storend is.
Zo leren kinderen sociale verantwoordelijkheid te nemen en ervoor te kiezen om geen benzine te geven. In
onveilige klassen bekrachtigen kinderen elkaar in negatief, te stoer gedrag. Pas wanneer kinderen leren om
geen benzine meer te geven, als de norm verandert, dan valt er geen winst (status, populariteit) meer te
behalen met negatief gedrag.
Leerkracht
De leerkracht streeft er naar in de klas benzine (aandacht) te geven aan positief gedrag. De leerkracht spreekt
benzinegevers aan: “Geef maar geen benzine”. Hierdoor krijgt negatief gedrag minder aandacht (benzine) van
de leerkracht.
Ouders
Wat kunnen ouders thuis doen? Bevraag uw kind eens of het benzine geeft in de klas. Soms klagen kinderen
thuis over vervelend gedrag van een klasgenoot. Het komt geregeld voor dat kinderen onbedoeld zelf benzine
blijken te geven aan dit gedrag. Dit kan door erom te lachen, door ernaar te kijken maar ook door te klagen
(“oohhh, stil nou eens, nouou, hou nou op…”). Dit houdt onbedoeld het gedrag in stand. Waar geeft u thuis
benzine aan? Lacht u om storend gedrag van uw kind, dan zal uw kind hiermee doorgaan. Spreekt u alleen uw
kind aan op negatief gedrag, dan zal uw kind daarmee aandacht vragen. Geef daarom veel complimenten en
benoem dus gedrag wat u prettig vindt. Dan zal dat gedrag versterkt worden.

Sport en spel in de school
Sint 2020
Ook dit jaar is de Sint weer op bezoek geweest op de Springplank. Ondanks alle beperkingen, hebben
de leerkrachten en de ouderraad het voor elkaar gekregen om een gezellige Sinterklaas viering op te
zetten en alle kinderen in de school een spannende en leuke dag te bezorgen.
De kinderen uit de groepen 1 t/m 4 zijn allemaal bij de Sint en Pieten op bezoek geweest op het
kantoor van de Sint (want ook hij moest vanuit ‘huis’ werken en kon niet bij iedereen op bezoek
komen) en hebben allemaal een ingestudeerd stukje aan de Sint kunnen laten zien.
De Pieten hebben de hele dag in de school rondgelopen en heel veel pepernoten, chocola en
snoepgoed uitgedeeld terwijl ze de kinderen vermaakt hebben op het schoolplein, met spelletjes in
de klas, het meespelen met de oudere groepen met de Sinterklaas surprises en natuurlijk het
meedansen en zingen met de ingestudeerde stukjes van de verschillende groepen.
Een hoop werk is verzet door de leden van de OR met hulp van de sponsoren van de OR; De Dirk,
Jumbo en Albert Heijn, om deze dag, ook in deze tijd, tot een bijzonder kinderfeest te maken.
Groetjes van de OR

Voorleeswedstrijd
Faysal en Mandy waren de winnaars
van de voorleeswedstrijd tussen de
verschillende groepen op school. Op
26 november zijn zij een aantal
groepen langsgegaan om nòg eens
voor te lezen. De kinderen mochten
stemmen wie door zou gaan naar de
Etten-Leurse voorleesronde. Het was
heel spannend en een nek aan nek
race. Ze deden het beiden zó goed!
Uiteindelijk heeft Mandy gewonnen
en zal zij de school gaan
vertegenwoordigen in Etten-Leur.
Voor allebei een chapeau!

Sport en spel in de school

