Voorleesdagen
Van 26 januari tot en met 5 februari 2022 waren dit
jaar de landelijke voorleesdagen.
Natuurlijk hebben we daaraan, ook dit schooljaar, op
de Springplank weer aandacht besteed.
In de kleutergroepen werden de kleuters 's ochtends
bij binnenkomst al meteen verrast met een spoor van
bijzondere pootafdrukken. En dat spannende spoor
leidde naar een waar monster!

De monsters hadden ook het prentenboek `Maar
eerst ving ik een monster´, bij zich.
Dit prentenboek is niet enkel voorgelezen door de
juffen van de Springplank, maar ook door juf Anouk
van bibliotheek de Nieuwe Nobelaer.
Dinsdag 1 februari kwam ze aan beide kleutergroepen
met een koffer vol met monsters een bezoek brengen.
Na het voorlezen van het verhaal werden alle kleuters
ook nog getrakteerd op een klein knuffelmonstertje!
Naast het voorlezen hebben de kinderen een week
lang ook andere monster activiteiten ondernomen;
zoals zelf monsters maken, monsters vangen, een
monsterlied zingen en dergelijke…
Voorlezen is zowel leuk als heel leerzaam en alle
kinderen kunnen bij de bibliotheek met een gratis
abonnement heel veel prachtige boeken lenen: is uw
kind al lid?
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Installatie kinderraad

Mogen we ons even voorstellen: de
Kinderraad!
Jelina, Bram, Ismail, Lloris, Alina,
Faysal.
Waarom een kinderraad?
De school draait om de kinderen. Het is belangrijk om
te weten wat er in de kinderen
omgaat, te luisteren naar wat er speelt bij hen en er
vervolgens met elkaar over te gaan praten.
Als aanvulling op de ideeën die de directie en het
team lanceren, hebben kinderen vaak een
originele en frisse kijk op zaken.
Kinderen leren, door mee te doen in de kinderraad,
dat ze dingen in hun directe omgeving kunnen
veranderen.
De kinderen leren op deze manier beter om te gaan
met democratie, zelfstandig denken, opkomen voor
de eigen mening, rechten en belangen en uiten wat er
in hen omgaat.
De kinderen doen ervaring op met vergaderen. Ze
praten en denken mee over onderwerpen. Ze leren
onbelangrijke informatie te zeven, te bemiddelen,
leiding te geven, te notuleren, samen te werken,
verantwoordelijkheid te dragen, etc.
Een kinderraad sluit aan bij de doelstelling van “actief
burgerschap”.
Wie hebben er zitting?
Afgevaardigden uit de groepen 4-5-6-7-8
Hoe komen de kinderen in de Kinderraad?
Er worden verkiezingen georganiseerd in de groepen 4
tot en met 8. De leerkracht neemt met de
kinderen door wat er van de vertegenwoordigers
verwacht wordt, waarna kinderen zich verkiesbaar
kunnen stellen. Elke groep kiest zijn eigen
vertegenwoordigers. De verkiezingen van deze
vertegenwoordigers kan voorafgegaan worden door
bijvoorbeeld presentaties van de kandidaten in
hun eigen groep, een kringgesprek, etc. In principe
treden alle kinderen af na een jaar zitting in de
kinderraad.
De bijeenkomsten vinden plaats op school.
De 1 e bijeenkomst was: 10 februari 2022, 11.15 –
12.00 uur.
Vooraf: in de groep worden tips en tops besproken.
Dus wat gaat goed op school en in de klas en
wat gaat niet zo goed. Dit zijn punten m.b.t.:
huisvesting (gebouw en plein), onderwijsinhoudelijk
(lesprogramma en activiteiten), omgang met elkaar en
sfeer, continurooster, gezonde school, bewegen.

Deze week zijn we gestart met de eerste vergadering
van de Kinderraad. Wat was het leuk om te
zien hoe enthousiast alle kinderen (in de klas en de
kinderraad leden zelf) al zo actief nagedacht
hadden over de agendapunten die we zouden gaan
bespreken.
In deze eerste vergadering hebben we eerst met
elkaar kennis gemaakt (natuurlijk met een kopje
thee en een lekker koekje erbij) en hebben de
kinderen het ‘officiële kinderraad reglement’
ondertekend.
Veel tijd voor thee drinken was er niet, want er moest
‘serieus’ vergaderd worden.
Agendapunten.
De volgende punten zijn al besproken en zullen de
kinderen van de kinderraad meenemen naar de
groepen:
- Naamplaatjes bij de kapstokken: groep 4 gaat dit een
periode uitproberen.
- Welke koptelefoontjes / oortjes moeten aangeschaft
worden voor de diverse groepen?

Gezonde traktaties
Graag willen we u vragen om gezonde traktaties te
trakteren als uw kind haar of zijn verjaardag viert op
school.
Nu de maatregelen versoepeld worden, vinden we het
ook niet langer nodig om allerlei voorverpakte
traktaties mee te geven. Veel liever zien we dat u
samen met uw kind voor een gezonde en lekkere
traktatie kiest. Fijn dat dit weer kan.

Samenwerking besturen
In de MR is afgelopen keer gesproken over de
gesprekken die er gaande zijn tussen Stichting
LeerSaam en Stichting Markant Onderwijs Breda
(allebei openbaar onderwijs) om te kijken in hoeverre
een verdere samenwerking wenselijk is.
Via de bestuurder dhr. Ton van Oorschot zult u
hierover verder geïnformeerd worden.

Sollicitatieprocedure directeur
Ongetwijfeld heeft u de oproep voor een nieuwe
directeur voor de Springplank op social media voorbij
zien komen. Natuurlijk hopen we op veel geschikte
kandidaten. Inmiddels is er een sollicitatiecommissie,
de zgn. benoemings advies commissie (BAC)
geformeerd.
Naast directeur bestuurder Ton van Oorschot is deze
commissie samengesteld uit Anniek (oudergeleding
MR) en Diana en Angelique namens het personeel.
Natuurlijk informeren we u zodra er meer bekend is.

Schitterend optreden Alina
Zaterdag 5 februari was de jaarlijkse
voorleeswedstrijd in de Nobelaer. Helaas dit jaar
zonder publiek. Maar we hebben Alina zeker
aangemoedigd samen met een aantal enthousiaste
klasgenoten! Wat heeft ze het goed gedaan! Ze had
een goede inleiding voor ze ging voorlezen, las rustig
en duidelijk voor, we waren geboeid door haar
verhaal en ze keek af en toe het publiek aan. Het was
een spannende strijd met 12 goede voorlezers. Helaas
was het niet genoeg om te winnen... maar wat zijn wij
trots op deze KANJER! Zoals een van de kinderen die
kwam aanmoedigen zo lief zei; We vinden het al super
knap dat je mee hebt gedaan! Goed gedaan lieve
Alina, je bent een Kanjer!

Bieb op school
Samen met de collega’s van de Hofstee zijn we volop
bezig met voorbereidingen om m.i.v. het nieuwe
schooljaar een prachtige en uitgebreide bibliotheek
op school (BOS) te realiseren voor alle kinderen van
beide scholen. We hopen snel u meer informatie te
kunnen geven.

