
 

Eerste gekwaak 
 

Wij hopen dat u met uw gezin 
een fijne vakantie hebt gehad. 
We hebben zin om alle kinderen 
maandag weer te zien en alle 
vakantieverhalen te horen.  
 
In dit Gekwaak vooral wat mededelingen om de 
eerste dagen weer goed op te starten.  
 
Tot maandag! 
 
Team OBS de Springplank 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Versterking OR gezocht 
Vindt u het leuk om actief betrokken te worden bij 
allerlei activiteiten op school? Dan is dit uw kans, 
want de OR zoekt versterking! Gewone leden zijn 
altijd welkom, maar nu zoekt de OR zelfs nog specifiek 
een secretaris. 
Voor meer informatie kunt u de leden van de OR 
aanspreken op het plein of u stuurt een berichtje via 
or.despringplank@stichtingleersaam.nl 
 

 
De OR vergadert een aantal keer per jaar. Er wordt van 
u verwacht dat u daarbij aanwezig bent. De overige 
activiteiten vinden in overleg plaats op tijdstippen die 
goed uitkomen bij de leden.  
 
De OR zal ook in de aula aanwezig zijn bij de 
startgesprekken op 20 en 22 september. U kunt dan op 
uw gemak navragen wat het allemaal precies inhoudt. 

 

Luizencontrole 
Wilt u zelf uw kind 
goed controleren 
op luizen voordat 
het maandag naar 
school gaat? 
Wanneer u luizen 
ontdekt bij uw 
kind, kunt u de 
leerkracht even inlichten.   
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Kalender 
 
5 september 1e schooldag 

9 september rapportmap 
meenemen 

12 september start thema Kunst 

20 september startgesprekken  
groep 1 t/m 7 

22 september startgesprekken  
groep 1 t/m 7 

26 september OR vergadering 

30 september Groep 2 vrij 

5 oktober Studiedag groep 1 t/ 
8 vrij 
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Boeken groep 4 
De leesboeken voor groep 4 hebben hun beste tijd 
gehad. Wanneer u gaat opruimen en u vindt boeken 
die geschikt zijn voor groep 4, wilt u ze dan voor ons 
bewaren? Heel fijn en alvast bedankt! 
We denken dan aan AVI niveau E3-M4- E4. 
 

Gymlessen 
Onze gymdagen zijn op maandag en woensdag. 
Maandag 5 september zijn er echter nog geen 
gymlessen. We laten u komende dagen nog weten 
wanneer uw kind gym heeft. 
 

Schoolfruit 
Vanaf komende week tot februari doen wij weer mee 
met het project Schoolfruit. Uw kind krijgt dan elke 
dag de gelegenheid om via school groente en fruit te 
proeven. Het aanbod is vaak afwisselend, zodat uw 
kind op een speelse manier nieuwe dingen kan leren 
proeven. 
 
Uw kind neemt dus altijd zelf fruit en drinken mee; 
het schoolfruit via school is extra. 
 

Social media 
In de vakantie zitten kinderen wellicht wat vaker op 
hun mobiele telefoon of tablet. Ze gaan dan uiteraard 
ook steeds vaker dingen proberen of uitvinden. Het is 
wel belangrijk dat u daar als ouder zicht op blijft 
houden en ook vooral met uw kind in gesprek gaat. 
Wat doe je wel, wanneer roep je je ouder erbij (denk 
aan vervelende berichten die gestuurd worden), wat 
doe je niet (bijvoorbeeld persoonsgegevens online 
zetten). 
 
Wij doen dat op school ook, zowel door het jaar heen 
als heel gericht met de lessen van het nationaal 
mediapaspoort. Wij kunnen echter niet de 
verantwoordelijkheid nemen voor wat kinderen thuis 
doen. Daar hebben we echt u als ouder bij nodig. 
Samen moeten we onze kinderen leren hoe ze op een 
fijne manier gebruik kunnen blijven maken van social 
media. 
 
 

 

Jeugdburgemeester 
Elk jaar wordt er een jeugdburgemeester gekozen in 
Etten-Leur. Dat is altijd een kind uit groep 7. In de 
bijlage op het einde van dit Gekwaak vindt u alle 
informatie. Wanneer uw kind hulp nodig heeft bij het 
schrijven van een brief of het oefenen met een 
gesprek, laat het dan even contact opnemen met juf 
Leoni, juf Diana of juf Mirjam. Wij zullen uw kind dan 
helpen. Wij stimuleren het dat veel kinderen van onze 
school hieraan mee willen doen. Wij vinden het 
namelijk enorm belangrijk dat kinderen hun stem laten 
horen met de ideeën die zij hebben! Twee jaar geleden 
was Danu Acs de jeugdburgemeester van Etten-Leur, 
ook hij zat bij ons op school. 
 

Babynieuws! 
Meneer Bas en zijn partner Karlijn zijn deze vakantie 
trotse ouders geworden van een prachtige dochter, 
met de eveneens prachtige naam Julot. Ouders, 
broertje Siem en Julot maken het goed. Meneer Bas 
geniet de eerste 4 weken van dit schooljaar nog van zijn 
verlof. Wij wensen ze heel erg veel geluk! 
 
 

 
 

Kalender 
U vindt de kalender van het hele schooljaar op onze 
website! 
  



Lokalenverdeling 
Hieronder vindt u de lijst met de lokalen. 
 
1. Groep 1-2 a van Juf Jolanda (ingang via het plein) 
2. Groep 1-2 b van Juf Suzie (ingang via de zijkant) 
3. Groep 3 van Juf Nienke (ingang via het plein) 
4. Groep 4 van Juf Irene/ juf Femke (ingang via het 

plein) 
5. Groep 5 van meneer Lucien/ juf Bibiche (ingang via 

de kant van het fietspad Lage Neerstraat) 
6. Groep 6 van juf Wendy/ juf Bibiche (ingang via het 

plein) 
7. Groep 7 van juf Diana/ juf Leoni (ingang via fietspad 

aan de zijkant) 
8. Groep 8 van meneer Bas/ meneer Brian ((ingang 

via de kant van het fietspad Lage Neerstraat) 
9. Juf Angelique 
10. Juf Mirjam 
 
 

 

Schooltijden 
Bel: 08.35 uur 
Start les: 08.40 uur 
Eindtijd: 14.10 uur 
 
(wanneer uw kind later is, moet het via de hoofdingang 
naar binnen!) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 


