Carnaval op de Springplank
Wat ontzettend gezellig om weer samen te feesten en
te hossen. Iedereen zag er stralend uit. De een met
een flitsend pak en de ander met een blije snuit! Dat
maakt op onze school allemaal niet uit, “agge mar leut
het”. En dat hadden we zeker!
Groep 6 kreeg in de ochtend hoog bezoek van Prins
Thomas III en zijn gevolg. Zij hadden meegedaan aan
het scholenproject. Door dit project weten ze nu meer
over de geschiedenis van carnaval en het Stijlorenrijk.
Groep 6 had zich goed voorbereid op het bezoek.
Onze gasten moesten vragen beantwoordend van de
kinderen, een Kahoot spelen (gemaakt door Kyan en
Joshua Kuijken) en out of de box tekeningen maken.
Dat was lachen, gieren, en brullen natuurlijk.
De dag werd, in de grote hal, officieel geopend door
Prins Thomas III en zijn gevolg van het Stijlorenrijk. Ja,
u ziet het goed, voor ons was daar een bekende bij.
Onze eigen juf Femke stond naast de prins als
hofdame! Dat was helemaal bijzonder. Groep 5 vond
het fantastisch om hun juf in deze functie te zien!
Juf Irene kreeg een heuse onderscheiding van de
Prins. Het was haar eerste carnaval op onze
kikkerschool en daar zijn wij super blij mee en heel
trots op.
Daarna gingen we los met z‘n allen.
Polonaise in de hal, carnavalsbingo, maskers maken,
stoelendans, gezelschapsspelletjes en lekker quizzen!
Als afsluiter een natje en een droogje is de klas. Dat
ging er wel in.
Daarna konden we allemaal genieten van een
welverdiende vakantie.
Alaaf!!!
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De Vleer als verkiezingslocatie
Woensdag 16 maart is het dan zover: de
gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats. In overleg
met de gemeente wordt de gymzaal van de Vleer
gebruikt als stemlocatie.
Dit betekent dat we in ieder geval op woensdag geen
gebruik van de gymzaal kunnen gebruiken. Hopelijk is
het goed weer en kunnen de bewegingslessen buiten
plaatsvinden.

Nieuwe directeur voor de
Springplank
Zoals u gisteren via directeur-bestuurder dhr. Ton van
Oorschot hebt kunnen vernemen, zijn we blij om te
kunnen melden dat m.i.v. 1 mei onze nieuwe
directeur Mirjam Bellemakers start op de Springplank.
Natuurlijk heten we haar van harte welkom en
ongetwijfeld komt er een moment om nader kennis te
maken. We wensen haar een hele fijne tijd toe op de
Springplank en natuurlijk heel veel plezier en een fijne
samenwerking met team, kinderen en ouders.

Voortgang besprekingen
samenwerking
T.a.v. de besprekingen tussen Stichting Markant
Onderwijs en Stichting LeerSaam over verdere
samenwerking heeft u via Ton de nodige informatie
ontvangen. Ook in BN De Stem van afgelopen week is
er een uitgebreid artikel aan gewijd.
Uiteraard houden we u op de hoogte over de verdere
ontwikkelingen en stappen die genomen worden.

Studiedagen en vrije dagen
Nog even voor u de belangrijkste studiedagen en vrije
dagen op een rijtje:
● Donderdag 24 maart alle kinderen vrij,
werkdag voor het team
● Vrijdag 25 maart alle kinderen vrij, studiedag
voor het voltallige team
● Vrijdag 3 juni alle kinderen vrij, werkdag voor
het team
● Maandag 20 juni alle kinderen vrij, studiedag
Kanjer voor het team

Schoolbreed kunstproject
Deze week is het 2de schoolbrede kunstproject weer
gestart. De kinderen zijn met veel plezier en
enthousiasme aan de slag gegaan tijdens de lessen die
verzorgd worden door Atelier Inge Bollen.

Lang weekend
Alle kinderen kunnen vanaf 24
t/m 27 maart genieten van een
heerlijk lang weekend.
We zien iedereen dan weer
maandag 28 maart lekker
uitgerust terug op de
Springplank.

Rapportgesprekken
Beste ouders/verzorgers,
Binnenkort vinden weer de oudergesprekken
plaats n.a.v. het rapport. Ondanks dat de
maatregelen eindelijk versoepeld zijn, willen we
toch de gesprekken nog eenmaal op dezelfde
wijze voeren als in november. Dit heeft ook te
maken met de bezetting van diverse ruimten
binnen de Vleer tijdens de gesprekken.
Dit betekent dus dat u op de afgesproken tijd
welkom bent via de ingang van het betreffende
lokaal, zonder kinderen. Wij verzorgen dus geen
opvang en het is ook niet de bedoeling dat de
kinderen op de binnenspeelplaats spelen, omdat
daar de kinderen van de BSO van Kober aanwezig
zijn.
Volgende week kunt u via Parro intekenen voor
de gesprekken die op 29 maart en 5 april gaan
plaatsvinden.
We gaan ervan uit dat we in het nieuwe
schooljaar de gesprekken weer op de vertrouwde
wijze met u kunnen voeren.
Met vriendelijke groet,
Jos Ermens
Interim-Directeur O.B.S De Springplank
Werkdagen: dinsdag en woensdag

Boekensliert
Beste ouders/verzorgers,
De kinderen van de groepen 3,4 , 7 en 8
vertrekken komende dinsdag om 10.00 uur vanaf
de “oude” Nobelaer in een lange sliert naar het
nieuwe onderkomen in de Parklaan.
Op deze manier wordt het nieuwe gebouw op
een feestelijke manier in gebruik genomen.
Er zijn deze ochtend maar liefst 6 verkeersregelaars
die ervoor zorgen dat de oversteekplaatsen veilig zijn.

