
 

Laatste gekwaak 
 
Hierbij ontvangt u het laatste 
Gekwaak van dit jaar. In verband 
met mijn start hier en het altijd 
drukke einde van het schooljaar 
kwam het er niet eerder van. Vanaf 
komend schooljaar komt er weer een regelmaat in. U 
vindt de verschijningsdata op onze kalender.  
 
We hebben gisteren afscheid genomen van een 
geweldige groep 8. De kinderen maken morgen kennis 
met de nieuwe leerkracht(en) en er wordt flink 
gepoetst. 
Helemaal onderaan t Gekwaak vindt u informatie 
vanuit diverse instellingen die mogelijk interessant 
voor u kunnen zijn.  
 
Er rest ons niks anders dan u alvast een hele fijne 
vakantie te wensen. We zien elkaar dan gezond en wel 
weer op maandag 5 september! 
 
Team OBS de Springplank 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kijkuurtje 
 
Op de kalender: terug van weggeweest, het kijkuurtje. 
Tijdens dit kijkuurtje kunt u vrijblijvend een kijkje 
nemen in de klas van uw kind. De data vindt u op onze 
kalender. Er is altijd 1 persoon per kind welkom in de 
klas (dus ook geen jongere broertjes/ zusjes). Heeft u 
een kind in bijvoorbeeld groep 8 en groep 5? U kunt 
er dan bijvoorbeeld voor kiezen om als beide ouders 
op te delen en ieder naar een klas te gaan. Uiteraard 
mogen opa of oma ook komen, zolang het maar 1 
persoon per kind is. 
 
De kijkuurtjes zijn altijd van 8.30 uur-9.15 uur. Ze zijn 5 
keer per jaar op verschillende dagen in de week, zodat 
het makkelijker te combineren is met uw werkdagen. U 
hoeft zich niet van te voren op te geven. Tijdens deze 
kijkuurtjes geeft de leerkracht gewoon les. Dat kunnen 
alle mogelijke vakken zijn. Afhankelijk van de les wordt 
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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 

 



u uitgenodigd om mee te doen of juist om vooral te 
luisteren en te kijken wat de leerkracht en de kinderen 
doen. 
 
Gedurende het komende jaar zullen wij binnen de 
school, in samenwerking met de MR en OR onze visie 
op ouderbetrokkenheid verder uitwerken. Dit is zo 
belangrijk voor onze school, maar door Corona hebben 
we ook wel nieuwe inzichten gekregen op dingen die 
we altijd deden. Als we een visie hebben ontwikkeld, 
dan kijken we daarna hoe het er dan bij ons op school 
uitgaan zien ziet. We houden u zeker op de hoogte! 
 
 

Kalender 
 
U krijgt eind deze week 
de kalender van ons. 
Vanaf dit schooljaar 
drukken we de kalender 
niet meer af, maar kunt 
u de kalender vinden op 
de website en via de pdf 
die u via Parro/ 
Parnassys mail krijgt. We 
gaan proberen of het 
technisch mogelijk is om 
de kalender te laten 
koppelen aan uw eigen 

agenda op uw telefoon, maar dat doen we op ons 
gemak na de vakantie. We houden u op de hoogte. 
 

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 
In de eerste week 
na de 
zomervakantie 
starten we weer 
met de 
luizencontrole. 
Wanneer u dit 
altijd deed of wil 
gaan doen, neemt u dan even contact op met de 
leerkracht van volgend jaar!  
 
 

Boeken groep 4 
 
De leesboeken voor groep 4 hebben hun beste tijd 
gehad. Wanneer u gaat opruimen in de vakantie 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. 
 
 

Corona 
 
Helaas….we zijn er nog niet vanaf. Van omliggende 
scholen horen we dat er alweer veel leerkrachten 
besmet zijn geweest afgelopen weken en er klassen 
thuis hebben moeten zitten. Dat is ons gelukkig 
bespaard gebleven tot nu toe. 
We horen wel dat er kinderen en ouders van onze 
school zorgvuldig testen bij klachten en dan 
thuisblijven. Dat waarderen we enorm, zo zorgen we 
met elkaar, voor elkaar.  
 
U heeft wellicht al iets gehoord over 4 scenario’s die 
gaan gelden voor het onderwijs die dit najaar van 
kracht gaan. Wij zijn in het onderwijs verplicht om 
uiterlijk 1 oktober deze scenario’s en onze maatregelen 
daarbij te omschrijven en aan de MR voor te leggen ter 
goedkeuring. Zo zijn we goed voorbereid op het najaar 
en de winter. We pakken dit LeerSaam breed op. 
Mocht u nog behoefte hebben aan zelftesten, kunt u 
altijd enkele exemplaren via de leerkracht van uw kind 
vragen. 
Ook hiervan houden we u weer op de hoogte indien 
noodzakelijk. 
 
 
 

Schooltijden 
Bel: 08.35 uur 
Start les: 08.40 uur 
Eindtijd: 14.10 uur 
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KLEURWEDSTRIJD GILDE St. 
HUBERTUS LEUR  
Het Gilde St. Hubertus Leur viert dit jaar zijn 270-jarig 
bestaan. Hoogtepunt dit jubileumjaar zal zijn de 
organisatie van de kringgildedag op zondag 11 
september 2022.  
 
Op deze dag, die gehouden wordt op het terrein aan 
de Tuindersweg in Etten-Leur-Noord, zullen een groot 
aantal gildes uit Brabant en Limburg aanwezig zijn. 
Behalve een grote optocht door de wijk 
Schoenmakershoek zullen er diverse wedstrijden 
worden gehouden, t.w. kruisboogschieten, 
geweerschieten, vendelen, trommelen, 
handboogschieten en bazuinblazen.  
 
Iedereen is welkom en de toegang is gratis.  
 
Voor de leerlingen van groep 1-2-3 en 4 wordt een 
kleurwedstrijd georganiseerd. U vindt de kleurplaten in 
de bijlagen. 
 
De tekeningen worden op grote borden in de feesttent 
tentoongesteld. Op zondag 11 september om 16.00 
uur zal de prijsuitreiking plaatsvinden.  
 
U kunt de gekleurde tekening sturen aan:  
schoolproject@st-hubertus-leur.nl 
 

 
Vanuit de gemeente Etten-Leur 
 
De vakantieperiode komt eraan. Wilt uw kind graag 
meedoen met sport, cultuur en hobby’s in eigen land, 
maar heeft u niet genoeg geld? 
Weet u dat wij de meedoenregeling hebben in Etten-
Leur? Kijk op 
https://meedoenhartvanwestbrabant.nl/ 
 
Heeft u hulp nodig bij de aanvraag maak dan een 

afspraak bij Geld en Recht via: srw.etten-
leur@surplus.nl   
of bel 076-2082200. 
 
 
Alvast een fijne vakantie toegewenst. 
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