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Wat fijn dat we een “rustige” start van het
schooljaar hebben gehad. Helaas is nog niet
alles helemaal zoals we gewend zijn. En dat
zal het de komende periode ook niet
worden. Dat beseft iedereen. Wel pakken
we waar kan, zoveel mogelijk “normaal” op
en zorgen we dat het voor de kinderen goed
geregeld is.
Verderop leest u het protocol bij ziekte van
een leerkracht. Helaas ontkomen we niet
aan het snotterseizoen waarbij de leerkracht
niet naar school mag komen en eerst getest
moet worden. Ook moet een leerkracht
thuisblijven als er in het gezin koorts is. We
roeien met de riemen en zetten alle zeilen
bij om de groepen bemand te houden.
Helaas zitten alle scholen in hetzelfde
schuitje (om in scheepvaarttermen te blijven
spreken ;-)

Kiestraining

Info vanuit de OR

Activiteiten op school
05 oktober

Dag van de leraar

09 oktober

Groep 2 vrij

12 oktober

Schoolfotograaf

14 oktober

Kinderraad

19 oktober

Herfstvakantie

28 oktober

Springplankdag

4 november

Studiedag groep 1
t/m 8 vrij

6 november

Groep 2 vrij

Beste ouders,
Ik ben Evelien Wieërs, moeder van Veerle
uit groep 5. In het dagelijks leven ben ik
ergotherapeut in de ouderenzorg en geef ik
zwangerschapscursussen. Alweer voor het
4e schooljaar ben penningmeester bij de
Ouderraad van de Springplank. Het is voor
mij een mooie manier om bij te dragen aan
de vele leuke activiteiten die op onze
school worden georganiseerd.
Als penningmeester beheer ik de gelden
van de Ouderraad, die voornamelijk
bestaan uit de vrijwillige ouderbijdrage.
Voor een groot deel van de leerlingen is de
ouderbijdrage al voldaan, daar zijn wij
natuurlijk heel erg blij mee. Heeft u de
ouderbijdrage nog niet betaald, dan
verzoek ik u dat alsnog per ommegaande te
doen. Voor het schooljaar 2020/2021 is de
ouderbijdrage € 34,50.

Intussen zijn al wel de startgesprekken
met u gevoerd en krijgen ook de
kinderen een persoonlijk praatmomentje
met de juf of meester (kindgesprek). Het
gaat hierbij vooral om welbevinden.
Want…hoe beter in je vel, hoe beter je
leert!
Ook zijn we begonnen met de afname
citotoetsen. Het gaat om een extra
meetmoment voor de leerkracht. Hierbij
kunnen we kijken aan welke doelen we
nog extra moeten werken.
We hopen heel hard dat iedereen
gezond blijft en we zoveel mogelijk
“normaal” ons onderwijs kunnen geven.
Ode aan onze juffen en meesters die
ondanks alles ook “gewoon” voor de
groep staan!
Yvonne Maas
y.maas@stichtingleersaam.nl

U kunt dit bedrag overmaken op bankrekening
NL09ABNA0567243885 ten name van
Ouderraad De Springplank onder vermelding
van de naam 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.
Daarnaast wil 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 - 750 35 00.
Ook kunt u een beroep doen op Stichting
Leergeld. Kijk voor meer informatie
op http://www.leergeldnoordwestbrabant.nl/.
Alvast hartelijk dank!
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Jaarplan
Protocol geen vervanging
In tijde van Corona pandemie
Stichting LeerSaam heeft een eigen kleine vervangingspool mede daarom zijn we voor het regelen van extra vervanging van
een zieke leerkracht aangesloten bij Leswerk1. Het kan voorkomen dat Leswerk geen vervanger beschikbaar heeft. Als dit
aan de orde is, is het onderstaande beleid van toepassing.
Te volgen stappen tot probleem is opgelost:
1. Via de planner van Leswerk zijn eerst alle mogelijke vervangers benaderd.
2. De parttimers van de eigen school (of een collega school) benaderen of zij willen invallen (binnen de ketenbepaling).

De school heeft hier vooraf met alle medewerkers een afspraak over gemaakt.
Als dit geen oplossing biedt, dan volgen de onderstaande mogelijkheden:
3. Inzet van Pabostudenten leerjaar 3 of 4 in de groep waar stage wordt gelopen. Dit onder supervisie van de

leerkracht in de naastgelegen groep. De hiermee vrijgekomen leerkracht vervangt in de groep van de zieke
leerkracht.
4. Aan de leerkrachten die verlof hebben of vrij zijn wordt gevraagd om de dag te wisselen of uit te laten betalen.
5. De leerkracht, onderwijsassistent of leraarondersteuner die op het moment van de vervangingsbehoefte geen
lesgevende taken heeft, vangen dit dan zoveel mogelijk op passend bij de gemaakte afspraken. Directeur en IB-er
vangen groepen kortstondig op bij plotseling uitval leerkracht; calamiteiten inval.
6. De groep wordt niet verdeeld over de andere groepen. Ouders worden benaderd om hun kind op te halen indien
mogelijk. Is een leerkracht in afwachting van de testuitslag Max (48u) blijft deze thuis en wordt de groep
opgevangen conform dit protocol. Is de testuitslag positief blijft de leerkracht thuis en wordt voor deze groep
afstandsonderwijs opgestart.
7. Een besluit om een groep niet naar school te laten komen, wordt genomen ná overleg met de directeur-bestuurder
en wordt medegedeeld aan de Inspectie.
Als hiertoe is besloten:
zullen de ouders van de groep een bericht ontvangen (mail of Parro). Hierin worden de ouders op de hoogte
gebracht van het probleem dat hun kind de volgende dag geen les kan krijgen en dus ook niet op school wordt
verwacht.
In acute situaties kan het zijn dat u op de dag zelf gebeld wordt of het mogelijk is uw kind op te halen of elders
onder te brengen.
Dit protocol wordt opgenomen in de schoolgids na communicatie met teams, GMR en raad van Toezicht

Ton van Oorschot
Directeur-bestuurder
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Organisatie die de vervangingen regelt voor schoolbesturen in West Brabant
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Kanjertraining smileyposter
U heeft de smileyposter vast al eens in de school zien hangen. Graag
leggen wij u uit waarvoor en hoe wij deze gebruiken. Welk gedrag willen
we wel en niet op school? Waar ligt de grens?
De smileyposter geeft hier handvatten voor. Wij willen kinderen leren
om rekening met elkaar te houden. Let dus een beetje op de gevoelens
van de mensen om je heen. Check even of de ander zich nog goed voelt
bij jouw gedrag. Andersom geldt ook: het is jouw verantwoordelijkheid
om aan te geven wanneer je je ergens niet prettig bij voelt. De meeste
mensen bedoelen het goed, maar het gaat wel eens mis. Je helpt de
ander door je grens aan te geven: “Ik vind het vervelend als je … doet.
Wil je dat anders doen?
Rechts (rood) is gedrag wat we op school niet willen zien. Niemand
wordt er blij van. Links (groen) is gedrag wat we graag zien. Iedereen
wordt er blij van.

Schoolfotograaf
In de bijlage bij deze mail vindt u
uitgebreide info over de
schoolfotograaf.

Fruit eten
Heel veel kinderen nemen voor bij
het fruit eten ook daadwerkelijk fruit
of een stukje groente mee. Lekker
en gezond! Dit zullen we blijven
stimuleren. Denkt u er ook aan om
iets gezonds mee te geven?

Artsbezoek
We willen u vragen een arts-bezoek
zoveel mogelijk na schooltijd te
plannen. Als het echt niet anders
kan dan vragen we u om een
speciaal verlof formulier in te vullen
voor artsbezoek.

Parro

Nieuwe chromebooks
We zijn heel verheugd en blij. Na de herfstvakantie komen er nieuwe
chromebooks in de klas voor de kinderen. Ongeveer 10 per klas. Daarbij
gaan de kinderen werken vanuit een prowise go omgeving. Geen aparte
wachtwoorden meer voor iedere website maar één keer inloggen en de
kinderen kunnen in al hun online omgevingen (alles-in-1, BOUW!,
123zing, basispoort, office, squla). Ook thuis. Nog heel even alle
wachtwoorden bewaren dus. Over een paar weken is het er nog maar
één!

Parro is een communicatieapp.
Houd de boodschap hierin echter
kort naar de juf/meester. Voor
lastigere zaken maken we graag een
afspraak voor een gesprek. Ook kan
een leerkracht niet altijd op parro
kijken gedurende het lesgeven. En
ook na school vinden er nog allerlei
overleggen plaats waardoor u
misschien wat later dan u zou willen
een antwoord krijgt. Bij dringende
zaken kunt u altijd bellen of mailen
naar y.maas@stichtingleersaam.nl

3

Kies training
KIES van start voor kinderen van 8 t/m 12 jaar
KIES is een spel- en praatgroep voor alle kinderen waarvan de ouders gescheiden zijn (de scheiding moet minimaal
6 maanden geleden zijn).
Kinderen kunnen het permanente karakter van de scheiding beter accepteren én ze leren om te gaan met de
veranderingen die er door de scheiding zijn.
Kinderen vinden het fijn om met elkaar te praten en te ervaren dat ze niet de enige zijn die een echtscheiding
meemaken.
Op donderdagmiddag 8 oktober gaan we (bij voldoende aanmeldingen) van start met een nieuwe KIES groep.
Er zijn 7 bijeenkomsten, allen op de donderdagmiddag van 15.45 tot 16.45 uur op de Kerkwerve in Etten-Leur.
Alle kinderen uit de gemeenten Etten-Leur en Zundert zijn van harte welkom om deel te nemen.
Voor verdere informatie of voor aanmelding kunt u contact opnemen met Nicole van Bergen
via n.bergen@ggdwestbrabant.nl

