
Steekproef inspectie 
  De Springplank is uitgekozen voor een 
steekproef van de inspectie. Zij willen graag 
meer zich hebben op de gevolgen van de 
coronacrisis op de kinderen op 
verschillende scholen.  
 
Zij zullen met ons bespreken hoe wij het 
afgelopen jaar te werk zijn gegaan; online 
maar ook toen de kinderen weer 
terugkwamen.  
 
We gaan het hebben over de resultaten 
maar ook over het welbevinden van de 
kinderen en leerkrachten. 
 
Spannend maar ook fijn dat de inspectie 
meekijkt of we de goede dingen doen en 
gaan doen. 

Omdat we in deze tijd soms eerder en 
andere keuzes moeten maken hebben 
we er dit schooljaar ook voor gekozen 
om de schoolreisdag op school te 
houden.  
 
Deze dag is verplaatst naar 28 juni. 
Omdat De Hofstee dan studiedag heeft 
hebben wij alle ruimte om heel veel 
leuke activiteiten te organiseren in en 
rond de school.  
 
Vorig jaar was het een succes. Nu hebben 
we ook weer nieuwe, bijzondere 
activiteiten voor alle kinderen! Wat het 
precies is houden we nog even geheim. 
 

Groei! 
 Onze studiedag staat in het teken van 
groei! 
Met alle leerkrachten gaan we aan de 
slag om het onderwijs op De 
Springplank nog beter te maken. We 
stellen ons onder andere de volgende 
vragen: 
Hoe willen we de (extra) gelden van de 
overheid inzetten om kinderen een nog 
betere basis mee te geven? Wat werkt 
en wat werkt niet? 
Wat zijn de huidige resultaten van de 
kinderen en hoe verbeteren we deze? 
Wat hebben de kinderen de komende 
periode en ook op langere termijn 
nodig van ons? Op leergebied maar 
ook op sociaal, emotioneel en creatief 
gebied. 
 
Deze studiedagen zijn heel belangrijk 
om de kwaliteit van het onderwijs hoog 
te houden en nog hoger te maken.  
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Activiteiten	op	school	
12-05 Studiedag groep 1 t/m 8 vrij 

13-05 Hemelvaart groep 1 t/m 8 vrij 

14-05 Groep 1 t/m 8 vrij 

18-05 NIO toets groep 7 

24-05 2e Pinksterdag groep 1 t/m 8 vrij 

 

 

 

 

 
 
Kanjer 

Enkele vragen kregen we over de 
onlogische indeling van de vakantie en de 
studiedag. Ik kan alleen maar beamen dat 
de vakantie zeker niet handig is gepland. 
De vakanties worden Etten-Leur breed 
vastgesteld voor de scholen. 
Een studiedag voor een (lang) weekend 
werd voorheen als fijn ervaren maar we 
kunnen ons goed voorstellen dat u in deze 
periode vragen stelt hierover. 
 
Het is wikken en wegen maar om de 
kinderen het juiste te blijven bieden  op 
langere termijn hebben we ervoor 
gekozen de studiedagen wel door te laten 
gaan. De kwaliteit valt en staat met het 
professionaliseren en het maken van 
juiste keuzes met het hele team.  
 
Yvonne Maas 
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Helaas gaat de avond4daagse dit jaar niet door. Wel kun je 
meedoen aan de 'Home Edition' van de avond4daagse! Je kiest 
zelf op welke 4 dagen en op welke tijden je wandelt. Je kunt 
meewandelen tot en met 30 juni. Meedoen kost €6,50, en na 
afloop krijg je een mooi medaille thuisgestuurd. 
Hoe doe je mee? 
Ga naar www.eroutes.nl/nl/avond4daagse/etten-leur, en vul 
het formulier in. Je krijgt een bevestigingsmail van je 
inschrijving. Download de app E-routes, en maak een account 
aan. Kies daarna voor 'Start jouw Avond4daagse', kies een route 
en wandelen maar! 
 
Veel plezier en vergeet niet een mooie foto van tijdens het 
wandelen te sturen naar jouw juf of meneer! 
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In	de	groene	kolom	zien	we	dat	het	
kind	blij	wordt	van	zijn	gedrag.	Ook	
klasgenoten,	leerkracht	en	ouders	
vinden	het	fijn	dat	het	kind	zich	op	
deze	manier	gedraagt.	Het	is	dus	
prima	om	je	zo	te	gedragen.		

In	de	tweede,	rood	paarse	kolom	zien	
we	dat	het	kind	zich	anders	opstelt:	
bijvoorbeeld	ruzie	maken,	uitdagen,	
clownesk	gedrag.	De	meeste	
klasgenoten	voelen	zich	hier	niet	
prettig	bij.		

Alleen	zijn/haar	vriendjes	vinden	het	
mogelijk	wel	leuk	(Benzinepomp).		
We	noemen	dat	de	benzinepomp	
omdat	deze	vriendjes	het	gedrag	
kunnen	versterken	door	bijvoorbeeld	
te	lachen	en	mee	te	doen.	

De	leerkracht	en	ook	de	ouders	zijn	
niet	blij	met	het	gedrag.	We	vinden	
dus	dat	dat	gedrag	niet	in	de	klas	
thuishoort,	dat	we	dat	dus	niet	doen.	 

Misschien	kunt	u	hier	thuis	op	
aansluiten,	zodat	we	dezelfde	
Kanjertaal	spreken	voor	onze	
kinderen,	dat	zou	fijn	zijn.	
De	poster	hangt	ook	in	de	klas	om	
hem	bij	voorkomende	gevallen	te	
bespreken.	
Of	vraag	eens	aan	uw	kind	om	de	
poster	aan	u	uit	te	leggen!	 

 

Zelftesten zijn helaas niet ‘geldig’ om 
weer naar school te mogen bij 
verkoudheidsklachten. Als uw 
zoon/dochter verkoudheidsklachten 
heeft en u wil testen of dit corona is dan 
zal dat bij de GGD teststraat moeten. 
Een zelftest is (op dit moment) alleen 
bedoeld om preventief te gebruiken als 
er nog geen klachten zijn. 
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Het is uiteraard leuk om samen met uw hond 
uw zoon/dochter op te halen. Verzoek is wel 
om deze goed aangelijnd te houden zodat 
deze niet tegen anderen of kinderen kan 
opspringen en/of voldoende afstand te 
houden van anderen en de uitgangen. 

De kinderraad heeft leuk buitenspeelgoed 
uitgezocht voor de verschillende groepen om 
mee buiten te spelen. Dit geld stond nog 
steeds klaar in een potje wat eerder was 
opgehaald bij de Kerstviering. Ook gaan zij nu 
meedenken over de besteding van het geld 
van de Paas-ei actie! 

In de weken voor Pasen hebben de kinderen zich 
ingespannen om zoveel mogelijk paaseitjes te verkopen. 
Eerder hebben we u laten weten dat de ouderraad nog 
zou laten weten hoeveel er verkocht is, wat de opbrengst 
is en natuurlijk welk kindje de meeste zakjes met 
paaseitjes heeft verkocht. De balans is nu opgemaakt. 
Allereerst even de statistieken:  

• in totaal zijn er 1202 zakjes met paaseitjes 
verkocht;  

• dit staat gelijk aan ruim 240 kilo paaseitjes;  
• de totale opbrengst van de actie bedraagt 

€2447,- (inclusief giften van enkele gulle gevers, 
waarvoor ontzettend bedankt!); 👏  

• de totale winst (opbrengst - uitgaven) van de 
actie bedraagt bijna €1.400,-.  

• Het kindje dat de meeste zakjes met paaseitjes 
heeft verkocht zit in groep 1/2a. De winnaar 
is🥁........ Isabelle!  

Zij heeft wel 100 zakjes weten te verkopen! Supergoed! 
Zij is in de klas, als winnares, nog even in het zonnetje 
☀gezet. Ze heeft een leuk prijsje (een ton vol 
knutselspulletjes) in ontvangst mogen nemen.  
 
De ouderraad wil graag alle kinderen, ouders en 
verzorgers bedanken voor hun inzet.  
 
Samen met de school zullen zij ervoor zorgen dat het 
opgehaalde geld op een leuke en goede manier besteed 
zal worden. 
 

Nogmaals bedankt papa van Mason voor 
het heerlijke fruit tijdens de sportdag! Het 
ging er als zoete koek in. 

Bespreek het meegeven van 
spullen/materialen/hulpmiddelen voor 
kinderen altijd met de leerkracht. Samen met 
u en de intern begeleider bekijken we of dat 
het hulpmiddel ook in de klassensituatie een 
geschikte keuze is. Want soms kan thuis iets 
goed werken maar in de schoolse situatie 
minder of niet en andersom kan dat 
natuurlijk ook zo zijn.  



 
  



 


