
Ouderraad alweer druk aan het werk! 

Beste ouders, 
 

De Ouderraad is alweer druk aan het werk! 

 
Normaal zouden wij jullie allemaal hebben gezien en gesproken bij de 
startgesprekken. Dat kon dit schooljaar helaas nog niet. Tijdens de 
startgesprekken ligt normaal gesproken ook het jaarverslag en de 
financiële verslaglegging van de Ouderraad ter inzage. Omdat dit nuniet 
kon, willen wij jullie erop wijzen dat deze verslagen ook op de website van 
school staan, www.springplankettenleur.nl   

Wij willen u ook laten weten dat het huishoudelijk reglement is gewijzigd. 
Ook deze staat op de website. De belangrijkste wijziging is dat er geen 
korting op de vrijwillige ouderbijdrage meer gegeven wordt aan kinderen 
die vanwege geloofsovertuigingen niet aan alle activiteiten meedoen. 
Heeft u de vrijwillige ouderbijdrage van €34,50 nog niet betaald? Dan 
vragen wij u dit alsnog te doen. Dankzij uw bijdrage kunnen wij weer vele 
leuke activiteiten organiseren voor alle kinderen! Alvast hartelijk dank 
daarvoor! 
In de brief over de vrijwillige ouderbijdrage staat dat u een beroep kunt 
doen op Stichting Leergeld. Helaas heeft Stichting Leergeld laten weten dat 
zij vanaf dit schooljaar geen vergoeding meer geven voor de vrijwillige 
ouderbijdrage. Is het voor u lastig om de ouderbijdrage te betalen, neem 
dan contact op met de leerkracht van uw kind. Samen zoeken we naar een 
passende oplossing.  
De Ouderraad kan de hulp van ouders goed gebruiken. Wilt u helpen bij de 
voorbereiding van een activiteit? Of helpen bij een activiteit op school? 
Meld u zich dan aan als hulpouder! Ook als u maar een enkele keer kunt 
helpen, zijn wij al erg blij. Binnenkort ontvangt u een formulier waarop u 
kunt aangeven wanneer u zou kunnen helpen. 
Wilt u een keer een vergadering bijwonen, of heeft u interesse om bij de 
Ouderraad te komen? Laat dit dan aan ons weten. Hopelijk zien en spreken 
we elkaar snel een keer, bij het schoolplein of bij een activiteit! U kunt ook 
altijd contact met ons opnemen per mail, 
or.despringplank@stichtingleersaam.nl.  
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Ouders in de school 

We zijn blij dat de meeste maatregelen eindelijk zijn opgeheven. Groepen 
hoeven niet meer in quarantaine, oudergesprekken kunnen weer gewoon 
fysiek plaatsvinden en ook kunnen we weer groepsdoorbrekende 
activiteiten en uitstapjes organiseren. 
Wel handhaven we voorlopig nog het halen en brengen van uw kind(eren). 
Enerzijds omdat we even willen afwachten hoe de pandemie zich met de 
herfst voor de deur gaat ontwikkelen, maar anderzijds om met team en 
natuurlijk MR te bespreken hoe we in de toekomst omgaan met ouders in 
de school. Uitgangspunt blijft natuurlijk dat we de ouderbetrokkenheid van 
groot belang vinden. 

Schoolfotograaf 
Op dinsdag 16 november is de schoolfotograaf weer op de Springplank 
aanwezig. Noteert u 
 
MR vergadering 
Donderdag 21 oktober vindt de eerste MR-vergadering van dit schooljaar 
plaats. Het jaarplan en de schoolgids zijn in ieder geval 2 onderwerpen die 
aan bod zullen komen.  
 

Komende geplande vrije dagen 
Herfstvakantie van maandag 25 t/m vrijdag 29 oktober. 
Studiedag voor het team: alle kinderen vrij op woensdag 10 november 
 

Pauzesport 
Maandag 4 oktober is onder leiding van de buurtsportcoach Linda van Wijk 

de pauzesport opgestart. Iedere week op maandag worden er op het 

multicourt allerlei sportieve activiteiten aangeboden. Komende maandag 

11 oktober is het de beurt aan de groepen 6 t/m 8 en de week daarop de 

groepen 3 t/m 5. 

Kunstproject 
Afgelopen week is Inge Bollen in alle groepen geweest om uitleg te geven 

over het schoolbreed kunstproject waarmee ze meteen na de 

herfstvakantie zal starten. Kinderen, maar ook wij als leerkrachten, zijn 

meteen enthousiast geworden. Heel benieuwd hoe het zal worden dit 

schoolbrede kunstproject: we kunnen haast niet wachten!  

Verkeersdoolhof groep 7 
Zoals ieder jaar hebben de groep 7 kinderen ter voorbereiding op het 

verkeersexamen een verkeersdoolhof. Dit zal op school plaatsvinden. 

Uiteraard dienen de kinderen hun fiets mee te nemen, die tevens op een 

aantal onderdelen gekeurd zal worden. Allemaal veel plezier a.s. 

donderdag. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bouwlezen 
Enthousiast is ook het 
Bouwlezen weer opgestart. 
Immers, goed leesonderwijs 
is voor ieder kind van 
het grootste belang om zich 
goed te kunnen ontwikkelen. 
Heel fijn is het natuurlijk als 
u thuis met 
uw kind(eren) met 
regelmaat leest en/of 
voorleest. 

Kanjerafspraken 
Bij de start van het 
schooljaar besteden we in de 
groepen altijd extra 
aandacht aan de 
Kanjerafspraken.   

Door middel van gesprekken, 
spellen en groepsvormende 
activiteiten zorgen we er 
samen voor dat we prettig 
met elkaar omgaan. Op die 
manier komen we in de 

klas goed tot leren! 



Terugblik startgesprekken 
Op 23 en 28 september hebben de startgesprekken plaats gevonden. Heel 

fijn dat we u als ouder weer gewoon binnen in het klaslokaal mochten 

verwelkomen. Hope lijk blijft dat zo. Samen met de leerkracht heeft u 10 

minuten over wat uw kind bezig houdt van gedachten kunnen wisselen. 

Samen met u maken we er voor uw kind een gezellig en leerzaam jaar van. 

Start kindgesprekken 
Na de startgesprekken beginnen we binnenkort met de kindgesprekken. 
Doel hiervan is dat de leerkracht met uw kind praat over wat hij of zij wil 
bereiken, waar talenten liggen, waar hulp voor nodig is, wat er zo fijn is 
aan de school en de klas en wat er nog beter kan.  Kortom, een positieve 
invloed hebben op het welbevinden van de kinderen. 
Ik wens iedereen hele fijne gesprekken toe. 
 

Start kinderboekenweek 
 

Op woensdag 6 oktober was de grote opening van de 
Kinderboekenweek. Het thema van de kinderboekenweek dit jaar is 

worden wat je wil. Wat een feest om met alle groepen weer een 
keertje bij elkaar te mogen zijn. We zagen een filmpje over allemaal 
leuke boeken. Daarna waren juf Karen, Juf Carin en juf Hanneke 
verkleed, ieder wel als 3 verschillende beroepen. Zo werd het een 

heel raadspelletje en stonden er onder andere een astronaut, een 
hovenier en een kapster op het podium. Toen was het tijd voor wat 
beweging en zongen en dansten we het kinderen voor kinderen 

liedje met z`n allen. Dat was een echt Springplank-
kippenvelmomentje! Tot slot werden de kinderen ook nog verwend 
met nieuwe boeken voor de hele school. Nu lekker met z`n allen 

gaan lezen in de klas en lekker thuis. Mocht je nog een nieuw boek 
aanschaffen bij de Bruna, verzamelen we op school bij juf Femke en 
juf Suzie de bonnetjes (zie de actie).  
 

Directievoering 
Zoals u via directeur/bestuurder Ton van Oorschot heeft vernomen, ben ik 
woensdag 8 september gestart als interim directeur op de Springplank. 
Graag wil ik me aan u voorstellen. Mijn naam is Jos Ermens en al ruim 30 
jaar getrouwd met Corona (geen grapje!). Onze zoon Timo woont sinds 
ruim een jaar in Etten Leur en dochter Milou woont nog thuis bij ons in 
Breda. Ik heb altijd wel binding gehad met Etten Leur, mijn vrouw komt er 
vandaan en we hebben alle twee ook op de KSE gezeten. 
Mijn onderwijsopleiding heb ik gehad op ’t Withof in de 
Bisschopmolenstraat waar destijds een pedagogische academie gehuisvest 
was. Na zo’n kleine 20 jaar als leerkracht gewerkt te hebben (groepen 3 
t/m 8) ben ik als directeur begonnen in Breda en nu al ruim 20 jaar op de 
Klokkebei in Ulvenhout. Tussentijds heb ik diverse interimschappen 
vervuld, naast mijn werk in Ulvenhout. 
Dat vind ik erg leuk om te doen en ik heb dan ook niet lang hoeven 
nadenken toen mij gevraagd werd om tijdelijk voor Yvonne in te springen. 
Ook al ben ik pas 3 weken hier werkzaam, ik heb de Springplank al mogen 
meemaken als een leuke en prima school waar een enthousiast team staat 
dat er is voor alle kinderen. Bovendien wordt er prima onderwijs gegeven, 
dat blijkt wel het destijds behaalde predikaat excellente school en uit ’t 
laatste inspectierapport.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Er heerst een prettige sfeer 
en ik heb al kennis mogen 
maken met een bevlogen 
ouderraad en diverse andere 
ouders. 
 
Mijn werkdagen zijn 
maandag- en 
woensdagochtend en 
donderdag de gehele dag. 
Op die tijden staat mijn deur 
altijd open, dus mocht u iets 
willen bespreken, ergens 
mee zitten of gewoon een 
vraag hebben, loop gewoon 
binnen. U bent van harte 
welkom. 
 
Ik wens u allen een heel 
prettig schooljaar toe en 
natuurlijk hoop ik dat 
Yvonne over enige tijd weer 
haar werkzaamheden op de 
Springplank kan oppakken. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Jos Ermens, 
Interim directeur OBS de 
Springplank 
j.ermens@stichtingleersaam.
nl  
despringplank@stichtingleer
saam.nl  
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