
Afspraken ontvangst en ophalen 

kinderen 

 
Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 
 
Nu sinds een paar weken de versoepelingen rondom 
corona een feit zijn, willen we u ook de mogelijkheid 
bieden, om uw zoon en/of dochter ‘s ochtends òp het 
schoolplein af te zetten. 
De juffen van de kleutergroepen staan op een vaste 
plaats op het plein om uw zoon en/of dochter te 
verwelkomen en alle kinderen te verzamelen, om 
daarna in een rij naar binnen te gaan. 
Om het overzicht te houden en niemand uit het oog 
te verliezen vragen we u om dit d.m.v. de zoen, zwaai 
en zoef methode te doen. 
Op deze manier blijft het afscheid kort, kan de juf aan 
alle kinderen aandacht besteden en kunnen de lessen 
vlot en rustig worden opgestart. 
Om deze reden vragen we u ook om kort en op 
afstand te zwaaien; uw kind kan zich dan ook binnen 
in de klas sneller richten op de kringactiviteit. 
Wij zijn nu namelijk erg trots op alle zelfstandige 
kleuters en willen dat graag blijven stimuleren. 
Mocht er een bijzonderheid te melden zijn over uw 
zoon en/of dochter voordat de lesdag start, dan 
ontvangen we voor schooltijd nog steeds graag een 
berichtje van u op Parro. 
 
Bij het naar huisgaan ’s middags kunt u als ouder van 
uw kind uit groep 1 t/m 8 natuurlijk wel op het 
schoolplein uw kind(eren) ophalen.  
Uiteraard kan dat pas om 14.10 uur, dus tot die tijd 
vragen we u nog niet op de speelplaats te komen. Dit 
om de rust in de groepen te bewaken. 

 
Bij het ophalen van de kleuters zou het fijn zijn als de 
ouders niet te dicht bij de deur hun kind opvangen 
anders is er geen overzicht waar de kinderen blijven  
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en met wie ze meegaan. Ook daar blijven wij als 
leerkracht  verantwoordelijk voor. 
 
Mocht uw kind na schooltijd samen met u iets aan de 
juf of meester willen vragen of in de klas laten zien;  
dan is dat in overleg vanaf morgen woensdag 6 april 
ook weer mogelijk voor groep 1 t/m 8 ☺ 
 
Vriendelijk dank voor ieders medewerking. 
 
Namens het team van de Springplank, 
Jos Ermens, 
Interim directeur 
 

Kijkuurtje 
 
Ook mag het kijkuurtje in de groepen weer doorgaan. 
Dit gaan we in de week van 11 april plannen. Op korte 
termijn ontvangt u hierover natuurlijk bericht en we 
hopen weer veel ouders te mogen verwelkomen in de 
school. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Schooltijden 
Bel: 08.35 uur 
Start les: 08.40 uur 
Eindtijd: 14.10 uur 



Mad Science 
 
Experimenteren met de gekke professoren van 
Mad Science! 
 
Binnenkort komt Mad Science een wetenschap & 
techniek cursus verzorgen op OBS De 
Springplank, waar de kinderen van groep 3 t/m 8 
zich voor kunnen inschrijven. 
 
We starten met een spectaculaire science show 
op 12-4-2022. 
De kinderen gaan tijdens de cursus aan de slag 
met talloze experimenten, activiteiten en 
demonstraties. De lessen liggen dicht bij de 
belevingswereld van de kinderen en stimuleren 
een onderzoekende leerhouding.   
 
Schooljaar 2021-2022 staat in het teken van 
Natuurkunde. 
Werken met prisma's om licht te delen, maak 
kennis met UV- licht en ga op het puntje van je 
stoel zitten voor een heuse mini, indoor, 
vuurwerk-show!!! Luisteren hoe geluiden zich 
transporteren door vaste materialen en gassen. 
Laser Oscilloscopen tonen de frequenties die je 
eigen stem maakt. Kortom, we gaan 
geluidsgolven horen, zien en voelen! O ja, sorry 
ouders, maar de take-home van deze les heeft 
alles met GELUID te maken. Je weet misschien 
dat polen elkaar aantrekken en afstoten. Laten 
we dat gebruiken om dingen te laten zweven! De 
aarde is zelf ook magnetisch, wel zo makkelijk bij 
het maken van een kompas. Test je 
smaakpapillen op je tong om te leren over 
smaakgevoeligheid. Leer o.a. geurmonsters in 
reageerbuizen onderzoeken aan de hand van een 
aromatisch experiment. Onderzoek de fysica van 
optische illusies en houdt je hersenen voor de 
gek. Ken jij het effect van een stroboscoop? Je 
leert verder hoe holle en bolle lenzen werken en 
bouw je je eigen periscoop om mee naar huis te 
nemen. Werp licht op de vier jaargetijden en 
ontdek hoe lucht het weer beïnvloedt. Maak 
kennis met de instrumenten die meteorologen 
gebruiken om het weer te meten en kom met je 
eigen weersvoorspelling.  
 
Kinderen krijgen op deze manier een positieve 
kijk op wetenschap & techniek en beseffen beter 
hoe het de wereld om hen heen beïnvloedt. 

Observeren, analyseren en conclusies trekken zijn 
immers belangrijke vaardigheden, voor nu en 
later. Na iedere les krijgen de kinderen 
materialen en informatie mee naar huis om thuis 
verder te leren en experimenteren.  
De activiteiten vinden plaats in een lokaal op 
school. 
Data van de cursus: 
Dinsdag 7-6-2022 
Dinsdag 14-6-2022 
Dinsdag 21-6-2022 
Dinsdag 28-6-2022 
Dinsdag 5-7-2022 
  
 
Starttijd: 15:30 (lessen duren 60 minuten) 
Inschrijven kan via inschrijven.mad-science.nl 
Deelname bedraagt € 64,50 per kind, incl. goodies, 
leskaarten en Mad Science polsbandje. 
 

Studiedagen en vrije dagen 
 
Nog even voor u de belangrijkste studiedagen en vrije 
dagen op een rijtje: 

• Vrijdag 3 juni alle kinderen vrij, werkdag voor 
het team 

• Maandag 20 juni alle kinderen vrij, studiedag 
Kanjer voor het team 

 

Start nieuwe directeur 
Binnenkort start Mirjam Bellemakers als nieuwe 
directeur op de Springplank. We zijn natuurlijk blij 
dat dit allemaal zo voorspoedig en snel geregeld 
is en wensen haar heel veel plezier en succes op 
deze fijne school. 
Deze en volgende week zal ik de overdracht met 
haar regelen en via deze weg wil ik iedereen, 
team, kinderen en ouders, bedanken voor de 
plezierige samenwerking in de afgelopen periode 
waarin ik als interim directeur actief ben geweest. 
Woensdag 20 april zal mijn laatste werkdag hier 
zijn, maar gelet op de besprekingen over 
intensieve samenwerking tussen LeerSaam en 
Markant zullen we elkaar zeker nog terug zien. 
 
Vriendelijke groeten, 
Jos Ermens, interim directeur OBS de Springplank 
 
 
 
 
 

Paasweekend 
Iedereen binnenkort een 
lekker lang weekend: 
kinderen zijn van vrijdag 15 
t/m maandag 18 april vrij. 
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