Sinterklaasfeest
Ondanks alle beperkingen maatregelen hebben we er toch een
onvergetelijke dag van weten te maken voor de kinderen van de
Springplank
Dank daarvoor aan de werkgroep en de fantastische hulpouders.

Nieuwe collega
We zijn heel blij om u te kunnen melden dat vanaf 1 februari Natasja van
Oers van maandag t/m donderdag als onderwijsassistente start op de
Springplank. Zij zal hoofdzakelijk ingezet worden in de kleutergroepen ter
ondersteuning.
Vanaf 1 december start ze voorlopig al op woensdag en op vrijdag, waar
we natuurlijk heel blij mee zijn.
We wensen Natasja heel veel succes en plezier op de Springplank. Vorige
week heeft ze al kennis gemaakt met de kinderen en bij deze stelt ze zich
ook kort aan u voor:
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Schoolfruit
We zijn super gezond bezig
en de kinderen zijn al
helemaal gewend aan het
schoolfruit op woensdag,
donderdag en vrijdag.

Mijn naam is Natasja van Oers. Een trotse moeder van 4 kinderen in de
leeftijd van 8 t/m 13 jaar. Na ruim 10 jaar gewerkt te hebben in de
kinderopvang werd het voor mij tijd om terug het onderwijs in te gaan als
onderwijsassistent. Ik ga met heel veel zin de groepen van Jolanda en Suzie
ondersteunen. Naast mijn werk en gezin maak ik graag tijd om muziek te
maken en te luisteren en houd ik van bakken en koken.

Thuisonderwijs in groep 4

Kerstviering
Natuurlijk niet te hopen,
maar als de scholen mogelijk
moeten sluiten, willen we de
kerstviering verplaatsen
naar donderdag 16
december.

Helaas slaat Corona de Springplank niet over. 🙁 Op maandag en dinsdag
kregen de kinderen van groep 4 onlineles, omdat (juf) Marije positief is
getest en er geen invaller was voor de groep. Wat was het leuk om elkaar
toch op deze manier te kunnen zien en met elkaar te kunnen leren!
De kinderen van groep 4 waren dan wel niet op school en hadden ook geen
schriften thuis, maar hebben toch hard gewerkt aan de lesdoelen van die
dagen. Ze hebben bijvoorbeeld met elkaar in kleine groepjes kunnen
werken en praten over de taalopdracht in aparte kamers van teams. De
spreekopdracht was: 'Geef een beschrijving van jouw eigen slaapkamer'.
Waar is je slaapkamer? Hoe ziet jouw slaapkamer eruit? Welke spulletjes
staan er? En wat vind je van je slaapkamer? Zo leuk dat we nu deze les
hadden, want de sommige kinderen konden nu niet alleen vertellen over
hun slaapkamer, maar ook hun slaapkamer laten zien via de camera van
teams.
Ondanks dat we ver van elkaar af waren, waren we toch één klas op die
twee dagen. Wat zijn wij, juf Irene en juf Marije, toch een bofferds met
zulke betrokken kanjers in de klas!
Met vriendelijke groet,
Marije Schneijderberg
Leerkracht groep 4

Nieuwe maatregelen
Ondanks de verscherpte maatregelen m.b.t. kinderen uit de groepen 6 t/m
8 loopt het gelukkig allemaal soepel en prettig voor de kinderen . Het
allerbelangrijkste is en blijft immers dat we goed onderwijs kunnen blijven
bieden voor ieder kind.
Complimenten aan de kinderen, de leerkrachten en de ouders die zich
hiervoor inzetten.

Herinnering vrijwillige ouderbijdrage
Beste ouders/verzorgers,
In overleg met de penningmeester van de ouderraad hebben we enige tijd
geleden een herinnering gestuurd i.v.m. de vrijwillige ouderbijdrage.
Excuses dat dit voor enige verwarring heeft gezorgd, aangezien niet voor
iedereen duidelijk was dat deze brief alleen bedoeld was voor de ouders
die nog niet betaald hadden.
We zullen in de toekomst hier proberen zorgvuldiger mee om te gaan en
dit duidelijker vermelden of alleen de ouders berichten die het betreft.

