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Gesprekken, parro, papier
Traktatie-ideeën en
gezondheidscheck

Wat hadden we u graag ontvangen en
een hand geschud in de eerste week van
het schooljaar. Papa’s en mama’s die
even spieken waar zoon of dochter in de
klas zit. Even een kijkje nemen…. Helaas
moeten we mee in alle aanpassingen. Dat
maakt het er niet altijd leuker op. Wel zijn
de kinderen supergoed en rustig gestart.
Heerlijk om door de gang te lopen en de
rust en sfeer te ervaren die in de klassen
heerst.
We hebben nog meer goed nieuws! Na de
geboortes van Guusje en Daan (juf Leoni)
en Siem (meneer Bas) is er een volgend
wondertje geboren!
Juf Femke en haar vriend Bram zijn mama
en papa geworden van zoontje Ties. Wij
wensen hen natuurlijk alle geluk en liefde
toe. Juf Femke geniet van haar verlof en
zal in januari weer terugkomen.

Vanuit de OR

Activiteiten op school
08 september

Startgesprekken

09 september

Info avond groep 8

10 september

Startgesprekken

11 september

Groep 2 vrij

25 september

Groep 2 vrij

30 september

Start kinderboekenweek

De hulpbrief en de brief voor de
vrijwillige ouderbijdrage gaan op
papier mee naar huis. Deze zullen
ook digitaal worden verstuurd. Met
de vrijwillige ouderbijdrage kunnen
we alle leuke activiteiten weer
organiseren.
Het aanbieden van hulp gaat op een
iets andere manier. We moeten
namelijk met vaste vrijwilligers
werken. Meer info volgt hierover!
Alvast bedankt voor het overmaken
en opgeven!

Dan wil ik tot slot mijn complimenten
geven aan de leerkrachten die weer met
zoveel passie met de kinderen aan de
slag zijn.
De OR die volop in beweging is om
allerlei leuke aangepaste activiteiten te
organiseren voor de kinderen en de MR
voor het meedenken met alle
protocollen en aanpassingen.
Zoveel betrokkenheid en een fijne
samenwerking met iedereen.
Daar word ik blij van!
Yvonne Maas
y.maas@stichtingleersaam.nl

Gegevens en privacy
Ieder jaar moeten wij uw gegevens
weer up to date maken. Als uw
gegevens zijn veranderd, zoals
woonadres of telefoonnummer.
Geef dit dan door aan
y.maas@stichtingleersaam.nl
Weet u het niet zeker en wilt u het
checken? Dan kan dat bij mij op
kantoor (via de hoofingang).
Ook kunt u uw privacy voorkeuren
weer aanklikken op parro;
ga naar instellingen,
ga naar privacyvoorkeuren en
klik aan op welke media uw kind
wel/niet op de foto mag.
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Jaarplan
Jaarplan
Ieder jaar werken we met het team aan
bepaalde doelen. Omdat corona er
tussendoor kwam hebben we een aantal
doelen van afgelopen schooljaar
meegenomen naar dit schooljaar en zijn
er een paar nieuwe doelen bijgekomen.
Het allerbelangrijkst vinden we dat de
kinderen goed les krijgen, zich veilig en
fijn voelen. Dus een stevige combinatie
van een goede basis leggen voor
rekenen/taal/spelling, thematisch
onderwijs voor de zaakvakken en veel
aandacht voor de sociaal emotionele
ontwikkeling blijft de basis.

Andere doelen zijn:
- Nieuwe rekenmethode in groep
3-4-5 implementeren
- Geven van heel goede instructie
(EDI)
- Passend lesaanbod uitbreiden
naar kinderen met een
ontwikkelingsvoorsprong
- ICT gebruik
- Begrijpend lezen
- Onderzoek afronden
continurooster en keuze maken
- Kanjer opfrissen

En bij alle doelen bekijken we: is het
goed voor de kinderen? Hebben we
“oog voor het kind”?
We houden u op de hoogte van de
ontwikkelingen hierin.

Ouderraad
De ouderraad is gestart om weer leuke activiteiten te organiseren voor de kinderen. Ik
stel ze aan u voor:
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:
OR lid:
OR lid:
OR lid:
OR lid:

Kirsten van Heijst
Evelien Wieërs
Walter Swolfs
Kelly Belkalda
Fatima El Malki
Olesya Pelle
Patrick Ottens

Ze hebben een nieuw emailadres: or.springplank@stichtingleersaam.nl
De nieuwe voorzitter: Kirsten stelt zich aan u voor:
Beste ouders,
Sinds dit schooljaar vervang ik Sander Oostenrijk als voorzitter van de ouderraad. Graag wil ik
mezelf even (opnieuw) voorstellen.
Als moeder van Isa (nu 1e klas voortgezet onderwijs), Nora (gr 6-7) en Rune (gr4) en als lid van de
ouderraad was ik al enkele jaren nauw betrokken bij de Springplank. Toen de kans voorbij kwam
om voorzitter te worden leek me dit een hele leuke uitbreiding op mijn lidmaatschap van de
ouderraad. Het voorzitterschap is voor mij een nieuwe ervaring maar gelukkig staat er een heel
enthousiast en ervaren team naast me.
Voor ons als ouderraad wordt het een bijzonder schooljaar. Door alle maatregelen rondom het
Corona virus zullen de activiteiten anders zijn dan we gewend zijn. Als ouderraad hebben we als
doel om alle niet-onderwijsgebonden activiteiten binnen de school vorm te geven. Dit zal dit jaar
extra veel flexibiliteit en aanpassingsvermogen vragen. Binnen alle geldende regels en richtlijnen
gaan we natuurlijk weer ons best doen om er, samen met leerkrachten en ouders, voor de
kinderen opnieuw een onvergetelijk schooljaar van te maken!
Mocht u als ouder of verzorger vragen of opmerkingen hebben over school, de ouderraad of
bepaalde activiteiten, kunt u uiteraard altijd mij of een van de andere leden benaderen.
Vaak staat er iemand van de ouderraad bij school tijdens wegbrengen en ophalen. Anders kunt u
altijd een mail sturen naar or.despringplank@stichtingleersaam.nl
Hartelijke groet,
Kirsten van Heijst
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Gymafspraken
Om tot verantwoord bewegen te komen is het onder andere van belang
de veiligheid continu te waarborgen. Daarnaast is het belangrijk dat de
leerlingen leren, dat bij bewegen ook de verzorging van jezelf, omgaan
met hygiëne en het zorgdragen voor je eigen spullen hoort.
Onderstaande afspraken en regels dragen onder andere bij aan
bovenstaande doel. Met uw hulp kunnen we er samen voor zorgen dat
uw kind veilig deel kan nemen aan de gymlessen.
-

−

−
−
−

−
−

Bij de gymlessen voor groep 1 tot en met 8 bestaat de
gymkleding uit een korte broek (voor meisjes volstaat een
legging tot maximaal over de knie ook), een T-shirt en
zaalschoenen. De schoenen in groep 1-2 blijven op school.
Bij het ontbreken van de gymkleding gymt de leerling toch mee.
Bij herhaaldelijk vergeten wordt er contact opgenomen met de
ouders.
Vanaf groep 4 nemen de kinderen een handdoek en washand
mee zodat ze zich na de gymles op kunnen frissen.
Vanaf groep 6 adviseren wij de kinderen na het opfrissen een
deodorantroller te laten gebruiken.
Het kan zijn dat het kind om bepaalde reden niet deel kan
nemen aan de gymles. In dit geval ontvangt de leerkracht graag
voorafgaand van u een berichtje.
Tijdens de gymles mogen er geen sieraden gedragen worden.
(Polsbandjes, kettingen, oorbellen etc.)
Lange haren graag vastmaken in een staart of vlecht.

PARRO
Lukt het u niet meer om in te loggen.
Vraag hulp aan onze ICT coach
Nienke of aan Yvonne om weer te
kunnen inloggen.
n.janssen@stichtingleersaam.nl
y.maas@stichtingleersaam.nl

Brieven op papier
In de afgelopen weken heeft u al
heel wat info op papier
meegekregen. Met alle digitale
middelen (mail-PARRO) willen we
graag minder papier gebruiken en
daar bewuster mee omgaan. Mocht
u echt nog de nieuwsbrief op papier
willen dan kunt u deze afhalen bij de
directie. De data waarop “het
gekwaak” uitkomt staan in de
kalender.

Startgesprekken
Een goede communicatie is essentieel voor de samenwerking. De
startgesprekken gaan binnenkort plaatsvinden. Zo kunt u toch
kennismaken met de leerkracht.
Ook hierbij worden wensen van leerkracht en ouder meegenomen.
Er kunnen allerlei redenen zijn om geen risico’s te willen nemen mbt
Corona. Groep 4 en groep 5 zullen de gesprekken via teams voeren.
De andere groepen houden hun gesprekken in de klas. U mag zelf
ook uw voorkeur opgeven.
U wordt via de buitenklasdeur verwacht. De gezondheidscheck
hangt aan de deur (zie onder). Maak a.u.b een nieuwe afspraak of
een afspraak via teams bij klachten of bij een “ja” antwoord. Er
worden deze keer geen kinderen opgevangen.

Gezonde traktaties
Omdat traktaties alleen verpakt
uitgedeeld mogen worden, wordt de
keuze van gezonde traktatie steeds
kleiner. Op internet zijn toch een
aantal leuke ideeën te vinden. Ook
mag een traktatie met banaan,
mandarijn, rijstwafel per stuk
verpakt, bellenblaas (vliegtuig) of
ander cadeautje. Hieronder een
aantal voorbeelden. Leuke ideeën
horen we graag!

Is het nog niet gelukt in te schrijven via PARRO? Neem even contact
op met de juf/meester. Zij helpen u graag!
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Traktatie ideeën

Bananenpiraat

Verpakt kaaspoppetje

Mandarijn konijn

Vliegtuig bellenblaas

Nijntje rozijnen

Indianenkrijt

Badeendje
Peperkoekmonster
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Gezondheidscheck
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