
 

 
We zijn weer lekker gestart! De 
startgesprekken zijn geweest, 
iedereen begint elkaar steeds beter 
te leren kennen en het is gezellig op 
school. U heeft inmiddels de 
hulpouderbrief ingevuld en 
ingeleverd. Voor degenen die hem gemist hebben, zit 
hij nog bij dit Gekwaak als bijlage. 
 
Verderop vindt u nog meer informatie over 
activiteiten. Een daarvan willen we graag uitlichten en 
dat is de actie van Bruna.  
 
Wij wensen u alvast een fijn weekend. 
 
Team OBS de Springplank 
 

 
Actie Bruna 
Bruna organiseert elk jaar een leuke actie.  
U leest er nog meer over verderop in het gekwaak. 
Zo werkt het: 
Ouders kopen tijdens de Kinderboekenweek een 
kinderboek bij de Bruna-winkel (van Bergenplein of 
winkelcentrum) en leveren het kassabonnetje in op 
school. Let op: de actie start pas echt op 5 oktober! 
De school verzamelt al deze kassabonnen van 5 t/m 16 
oktober.  
De school mag dan voor 20% van het totaalbedrag, 
kinderboeken uitzoeken in de Bruna-winkel waar ook 
de bonnen zijn ingeleverd. 
Hoe meer bonnen, hoe meer boeken. Iedereen kan 
meesparen! 
Doe ook mee, samen maken we van lezen een feestje! 
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Kalender 
30 september Groep 2 vrij 

3 oktober 
 

Kijkuurtje  
8.30 uur -9.15 uur 

4 oktober 
 

Verkeersdoolhof 
groep 7 

5 oktober Studiedag groep 1 t/ 
8 vrij 

5 oktober Start van de 
kinderboekenweek 
landelijk; school 
start op 6 oktober 

Week van 17 
oktober 

Ik val op actie 

18 oktober Schoolfotograaf 

21 oktober Groep 2 vrij 

24 t/m 28 
oktober 

Herfstvakantie 

30 oktober Wintertijd gaat in 

 



Kinderdisco 
De wijkvereniging organiseert een flink aantal keer een 
kinderdisco.  
De disco is voor kinderen van groep 4 t/m 8, van 19.00 
- tot 20.30 uur 
De entree is € 1,50. 
 
De data zijn: 

• vrijdag 30 september 

• vrijdag 4 november 

• vrijdag 20 januari 2023, 

• vrijdag 3 maart 

• vrijdag 14 april 

• vrijdag 2 juni 

• vrijdag 7 juli. 

 
 

Kijkuurtje 
Op 3 oktober is, terug van weggeweest, het kijkuurtje. 
Tijdens dit kijkuurtje kunt u vrijblijvend een kijkje 
nemen in de klas van uw kind. 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. U mag 
wanneer de bel gaat gewoon met uw kind mee naar 
binnen lopen. De kijkuurtjes 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 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 
uit gaat zien. We houden u zeker op de hoogte! 
 
 

Mobiele telefoon gezocht 
Gaat u binnenkort een nieuwe 
telefoon kopen, omdat uw 
abonnement afloopt? De 
school zoekt een goede, nog 
werkende telefoon waarop ook 
een paar simpele apps kunnen 
draaien. Wanneer u zo’n 
telefoon over heeft, zijn we 
daar erg blij mee. U kunt het 
laten weten aan juf Mirjam.  

 
 

Kalender 
Onze kalender is altijd terug te vinden op onze 
website. Sinds deze week is de kalender ook terug te 
vinden op Parro. U kunt hem dan zelfs koppelen aan 
uw eigen digitale agenda. 
 
Wanneer u in Parro op het symbool drukt van de 
kalender ziet u de gehele kalender.  
 
Wanneer u dan rechtsboven op de 3 bolletjes drukt, 
ziet u staan: Koppel agenda. Wanneer u dat aanklikt, 
ziet u dat de koppeling gemaakt kan worden. Het kan 
wel even duren tot de gegevens zijn overgenomen, 
maar dat geeft het systeem ook aan. 
  

Schooltijden 
Bel: 08.35 uur 
Start les: 08.40 uur 
Eindtijd: 14.10 uur 
 
(Kinderen die later zijn, moeten via de hoofdingang naar 
binnen!) 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
  



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 


