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We zitten alweer in de maand november.
Sinterklaas is bijna in aantocht en daarna
zitten we alweer in de sfeervolle Kerst. Alle
activiteiten zullen voorlopig aangepast
plaatsvinden i.v.m. met de
Coronamaatregelen. Daarbij proberen we
de gezelligheid en sfeer bij de kinderen en
het gevoel van saamhorigheid en plezier te
waarborgen. Helaas wordt Sint de laatste
jaren overschaduwd door de discussie over
zwarte Piet, ook op onze school. Door
sommigen gezien als noodzakelijk onderdeel
van de traditie en voor anderen is hij
onlosmakelijk verbonden met het koloniale
verleden. Helaas lijken standpunten te
verharden terwijl het Sintfeest juist mensen
zou moeten verbinden.
Wij hebben als school de opdracht om
kinderen respectvol te laten samenleven, te
leren omgaan met verschillen en iedereen
het gevoel te geven erbij te horen.

In gezamenlijkheid hebben we besloten
dat we op De Vleer (Hofstee, Springplank,
Kober) en binnen stichting Leersaam
alleen roetveegpieten inzetten. Daarmee
volgen we het Sinterklaasjournaal. Een
landelijk herkenbaar verhaal dat aansluit
bij de veranderingen in de maatschappij.
Persoonlijke meningen zetten we opzij en
we realiseren ons dat wij met onze keuze
sommigen van u teleurstellen en
sommigen van u juist blij maken.
Wij zijn ervan overtuigd dat wij voor de
kinderen voor eenzelfde magie kunnen
zorgen. Dat weegt voor ons en hopelijk
voor u het zwaarst. We kijken uit naar een
mooi feest.
Yvonne Maas
y.maas@stichtingleersaam.nl

Schoolfruit

Activiteiten op school
04 november

Studiedag; de
kinderen zijn vrij

06 november

Groep 2 vrij

11 november

1e dag schoolfruit

14 november

Sint komt aan in
Nederland

20 november

Groep 2 vrij

24 november

Oudergesprekken

26 november

Oudergesprekken

04 december

Sintviering

Omdat de Springplank een gezonde
levensstijl stimuleert, doen we ook dit
schooljaar weer mee aan ‘EU-Schoolfruit’.
Dit is een gesubsidieerd project waar
scholen zich voor kunnen aanmelden.
De komende 20 schoolweken (vanaf
volgende week) krijgen alle kinderen van
onze school op woensdag, donderdag en
vrijdag een extra stuk groente of fruit
uitgedeeld in de klas.
Dit is voor alle kinderen gratis!

EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is
een initiatief van de Europese Unie, het
Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit,
Rijksdienst
voor
Ondernemend Nederland en het
Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit.
Het programma wordt ondersteund door
het Voedingscentrum.

De groepen 1-2 delen dit over het
algemeen aan het einde van de dag uit.
Bij de groepen 3 t/m 8 wordt het fruit op
verschillende momenten uitgedeeld en
komt het dus bovenop het gezonde
tussendoortje wat de kinderen van huis
mee krijgen.

1

<< Vervolg p1

Kinderraad
Ook dit schooljaar hebben we een kinderraad samengesteld met
kinderen uit groep 4-5-6/7 en 7/8. Het is een afvaardiging van de groep
en nemen onderwerpen vanuit de klas mee naar de kinderraad.
Dit schooljaar bestaat de kinderraad uit:
Groep 4: Suus
Groep 5: Imen
Groep 6-7: Nora
Groep 7-8: Katja
Waarom een kinderraad?
• De school draait om de kinderen. Het is belangrijk om te weten
wat er in de kinderen omgaat, te luisteren naar wat er speelt bij
hen en er vervolgens met elkaar over te gaan praten.
• Als aanvulling op de ideeën die de directie, OR en het team
lanceren, hebben kinderen vaak een originele en frisse kijk op
zaken.
• Kinderen leren, door mee te doen in de kinderraad, dat ze
dingen in hun directe omgeving kunnen veranderen.
• De kinderen leren op deze manier beter om te gaan met
democratie, zelfstandig denken, opkomen voor de eigen
mening, rechten en belangen en uiten wat er in hen omgaat.
• Een kinderraad sluit aan bij de doelstelling van “actief
burgerschap”. Ook vanuit de klas, want in principe denkt
iedereen mee!

Maatregelen Corona
Nieuwe maatregelen vanuit het kabinet zijn weer bekend gemaakt. Het
sluiten van een basisschool zal niet snel gebeuren. We hopen dat we zo
lang mogelijk fysiek onderwijs kunnen geven.
Wel moeten wij mee in de veranderende maatregelen en willen we een
zo veilig mogelijke omgeving creëren. Om de paar weken volgt een
nieuw (landelijk) protocol voor basisscholen en passen we deze aan naar
onze situatie. De MR wordt hierin meegenomen en vult aan waar nodig.
Als u het protocol wil inzien dan kunt u het altijd bij mij opvragen. De
maatregelen die voor u van belang zijn worden sowieso
gecommuniceerd via mail en/of Parro. Soms zullen verschillende
maatregelen zich opvolgen.
Zo doen we nu de oudergesprekken bij voorkeur via teams. Dit om te
voorkomen dat we met teveel verschillende volwassenen in contact
komen. Gesprekken die lastiger zijn te voeren via teams of als u geen
digitale middelen heeft zullen wij nog wel fysiek voeren in een klas.
Wij willen heel graag dat de juffen en meesters gewoon voor de klas
kunnen blijven staan. Dat heeft prioriteit.
Als een juf of meester positief is getest zijn we niet verplicht dit te
melden (AVG). Wel informeren en houden we in overleg met de
juf/meester de eigen groep op de hoogte via Parro.
Het vervangen van onze juffen/meesters verloopt in een groep helaas
niet altijd zoals we zouden willen. Des te blijer zijn we als de eigen
juf/meester weer terug is. We doen al het mogelijke om een groep te
vervangen.

Inschrijvingen
Vergeet u niet om jongere
broertjes/zusjes in te schrijven? Een
inschrijfformulier is verkrijgbaar bij
directie.

Nieuwe chromebooks
Jaja, daar zijn ze dan. De kinderen
kunnen aan de slag met de nieuwe
chromebooks. Wat werkt dat
heerlijk! Een mooie aanvulling op
ons onderwijs. Nadere info over de
nieuwe prowise omgeving, wat ook
vanuit thuis kan worden geopend,
volgt later.

Oudergesprekken
Via PARRO kunt u inschrijven. Lukt
het op geen van de dagen/data?
Neem dan even contact op met de
juf/meester om een andere
mogelijkheid te bekijken.

Ouderbijdrage
Heeft u de jaarlijkse ouderbijdrage al
overgemaakt? Hiermee worden er
weer allerlei leuke activiteiten
verzorgd voor de kinderen!
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