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Het Gekwaak
Woordje vooraf

Kalender:
Vrijdag 16 december
Groep 2 vrij
Woensdagavond 21
december
Kerstavond
Vrijdagmiddag 23
december
12.15 uur, start
Kerstvakantie
Maandag 9 januari
Eerste schooldag van
2017
Vrijdag 13 januari
Groep 2 vrij
Maandagavond 23
januari
Feestavond!
Dinsdag 24 januari
Groepen 1,2,3 mogen om
10.00 uur naar school
komen
Vrijdag 27 januari
Groep 2 vrij
Maandag 30 januari
Studiemiddag, alle
kinderen 's middags vrij

Voor u ligt de laatste INFO van dit schooljaar. De decembermaand is altijd
voor de kinderen een roerige maand. Inmiddels is Sinterklaas aan de terugreis
naar Spanje bezig en is bij ons de school veranderd in Kerstsfeer.
Er is door vele hulpouders en OR-leden geholpen bij het versieren van de
school en bij de organisatie van de verschillende activiteiten, dank daarvoor!
Mooi om te zien hoe alle kinderen nu ’s ochtends de klas binnenkomen waar
het donker is en het twinkelt van de lichtjes.
Zo aan het einde van het jaar is het ook altijd het moment om eens terug te
kijken. We kunnen wederom terugkijken op een zeer goed verlopen jaar.
Er heerst een prettige sfeer op school met een goed werkklimaat. Wanneer je
langs de klassen loopt zie je hardwerkende, gemotiveerde kinderen.
Omdat we ons onderwijs en onszelf steeds weer willen verbeteren, zijn er dit
jaar vele, interessante cursussen en studies gevolgd door de teamleden.
We scoren in 2016 weer zeer goed op de Cito-scores van groep 8 en op de
tussentijdse Cito-scores van de overige groepen.
Zowel de ouders als de leerlingen hebben ons positief beoordeeld in de
enquêtes die in november zijn gehouden. Daar leest u later in deze INFO meer
over. Ook is het leerlingaantal wederom gestegen.
Klap op de vuurpijl was dit jaar toch wel het traject van de excellente school.
We zijn alsnog volledig in de race om het predicaat ‘excellent’ te krijgen. We
zitten nog altijd bij de laatste 50 scholen van heel Nederland.
Al met al vele redenen om tevreden te zijn over 2016 en om 2017 feestelijk te
beginnen.
We willen dit doen op maandagavond 23 januari. Er wordt deze avond een
echte feestavond georganiseerd waar ouders, opa’s, oma’s, broers, zussen en
kinderen van de Springplank mogen komen.
Er zal een spectaculair optreden worden gegeven van alle kinderen van de
school. Meer informatie volgt snel, maar noteer vast: maandagavond 23
januari!
Met vriendelijke groet,
Marcel Peters
Bent u ontevreden? Vertel het ons!
Bent u tevreden? Vertel het een ander!
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Oudertevredenheidspeiling
In de maand november hebben ouders de mogelijkheid gekregen om de ouderenquête
in te vullen. 39% van de ouders hebben dit gedaan, dank daarvoor!
De uitslag van de enquête is inmiddels gedeeld met het team en zal in de
eerstvolgende teamvergadering worden besproken. Hier gaan we kijken welke
verbeterpunten naar voren zijn gekomen waar we nu, of op de langere termijn, iets
mee kunnen.
De volledige uitslag van de enquête is terug te vinden op de website
www.springplankettenleur.nl; kies ouderinformatie.
De uitslag van de enquête wordt gewaardeerd in een cijfer van 1 t/m 4. 1 Is het laagste,
4 het hoogste. Hieronder een aantal opvallend hoge scores:
Wat duidelijk uit de enquête naar voren kwam, is dat ouders niet tevreden zijn over het
schoolplein van de kinderen van groep 1,2,3. Dit wordt beoordeeld met een 3.2.
Daar zijn we het mee eens. De school is samen met de Hofstee en Kober al langere tijd
bezig om subsidies aan te boren om dit plein aantrekkelijker te maken.
Dit is inmiddels gelukt! In de weken tussen de Kerstvakantie en de Carnavalsvakantie
zal het plein worden aangepast. Direct na de Kerstvakantie zullen de tekeningen van
het plein bij de klassen komen te hangen zodat ouders en kinderen weten wat er aan
gaat komen.
Het geld dat de 2 scholen binnenhalen met de actie van Jantje Beton zal ook worden
ingezet om extra speelmateriaal voor bovenbouw en onderbouw aan te schaffen.
Ook werd er aangeven dat de informatievoorziening naar de kinderen over de sociale
media nog verbeterd kan worden. Dit wordt beoordeeld met een 3.4.
Hieronder nog een aantal opvallend hoge waarderingen:
 Kinderen voelen zich gewaardeerd door de leerkracht: 3.9
 De lestijd wordt zinvol besteed. 4.0
 Ouders voelen zich welkom op school.3.9
 Ouders zijn tevreden over de deskundigheid van het personeel. 3.9
 Op school leren de kinderen de vaardigheden om goed samen te werken. 3.9
 Op school leren de kinderen de vaardigheden om goed zelfstandig te werken.
3.9.
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Brede schoolkalender
De nieuwe brede schoolkalender is weer uit! Boordevol leuke naschoolse activiteiten.
Voor elk kind valt er wel iets leuks te kiezen.
Tot 22 december kunt u uw kinderen inschrijven via de website:
www.bredeschooletten-leur.nl. Ga naar aanmelden. Elke activiteit heeft een eigen
code, die u weer terugvindt op het inschrijfformulier.

Gevonden voorwerpen
Er liggen nog veel gevonden voorwerpen in het gebouw die na de Kerstvakantie worden opgeruimd. Is
uw kind nog gymschoenen, korte broek, rugtas of iets dergelijk kwijt, laat het dan even weten bij de
beheerder van het gebouw. Hij kan samen met u bekijken of het er tussen ligt!

Vanuit de OR
De OR heeft het druk! Sinterklaas heeft een bezoek gebracht aan de Springplank en alle kinderen zijn
verwend met (schoen)kadootjes. Het was een geslaagde Sinterklaasviering. De Sinterklaasspullen zijn
ondertussen opgeruimd en de school is in Kerstsfeer gebracht met hulp van de ouders. Op naar de
Kerstviering op 21 december a.s.! De OR heeft ervoor gezorgd dat de kinderen gezellig met de hele klas
op school kunnen eten. Ondertussen kunnen de ouders gezellig bijkletsen onder het genot van een hapje
en een drankje. De kaarsenactie loopt goed, we hebben veel bestellingen mogen ontvangen, waarvoor
dank! De bestellingen worden op 21 december a.s. uitgedeeld. Met het geld dat met de actie is
opgehaald kunnen we leuke activiteiten blijven organiseren. Wij wensen u hele gezellige feestdagen toe
en een fantastisch 2017! Wij zullen ons enthousiast blijven inzetten voor de school!
Met vriendelijke groet,

OR OBS de Springplank
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Wifi-straling op scholen LeerSaam
Regelmatig duiken er in de media verhalen op over de schadelijke invloed van Wifi en GSM. De
afgelopen tientallen jaren is er dan ook veel onderzoek gedaan naar de invloed van elektromagnetische
velden op de gezondheid, waaronder ook wifi-straling. De meeste onderzoeken laten zien dat er een
gezondheidsrisico bestaat. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO stelt dat stralings- en
elektromagnetische velden mogelijk kankerverwekkend zijn.
Voor Stichting LeerSaam is de zorg voor de gezondheid van uw kind binnen de school een logische
prioriteit. Naar aanleiding van de berichten in de media is contact gezocht met de rijksoverheid
(onderwijsinspectie) en de GGD (afdeling onderwijs). Beide partijen geven aan op dit moment geen
richtlijnen te hebben voor scholen in Nederland hoe om te gaan met deze kwestie, ondanks het advies
van de Raad van Europa om het gebruik van mobiele technologie strict te reguleren. Dit is voor
LeerSaam teleurstellend omdat wij altijd de voorschriften van de GGD en onderwijsinspectie volgen, en
landen als Canada en Frankrijk al stappen ondernomen hebben voor peuterspeelzalen.
Desondanks zetten wij als Stichting stappen die de mogelijke risico’s verminderen. Als leerlingen veel
gebruik maken van mobiel internet kan het aanleggen van een vrij toegankelijk wifi-netwerk op
scholen de blootstelling juist verminderen. Zeker als de afstand tussen gebruikers en wifi-accespoint
niet te groot is. In onze scholen hangen de toegangspunten in de gangen. Hoe korter de afstand tussen
de wifi-zender en de computer, tablet of smartphone, hoe lager het zendvermogen wordt.
Belangrijk voor de uitgezonden straling is ook de hardware die gebruikt wordt. Onze accespoints in de
scholen zijn gekeurd op stralingsniveau 2 op een schaal van 1 (zeer zwak) tot 5 (zeer krachtig).
Daarnaast gebruiken wij ook stralingsarme tablets. Ipad zijn zeer stralingsrijk en zijn niet op de scholen
aanwezig.
Samenvattend neemt Stichting LeerSaam de stappen die tot haar beschikking staan. Daarnaast maken
wij het onderwerp bespreekbaar bij onze samenwerkingspartners op de gebieden ICT en onderwijs (PO
raad). Frankrijk en Canada hebben al stappen ondernomen voor gebouwen van de peuterspeelzalen.
Mocht de rijksoverheid en/of GGD in Nederland richtlijnen uitbrengen dan zal LeerSaam die zeker
volgen.
Ton van Oorschot
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Nieuws vanuit de Ouderraad
Inmiddels hebben we van veel ouders al de ouderbijdrage mogen ontvangen. aan ouders die dit nog niet
hebben gedaan de vraag om dit zo snel mogelijk te doen!
Voor het schooljaar 2016-2017 is de ouderbijdrage € 34,50. U kunt dit bedrag overmaken op
bankrekening NL09ABNA0567243885 ten name van Ouderraad De Springplank onder vermelding van
de naam van uw kind en de groep.

Alvast bedankt!
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Nieuws van MR:

Beste ouders, verzorgers,

Schooljaar 2016-2017 is alweer een tijdje in volle gang. Wij willen u ook dit jaar weer
op de hoogte houden van de werkzaamheden van de MR.
De huidige bezetting van de medezeggenschapsraad is als volgt:
Oudergeleding: Herman Bosman, Sandra Vleeming, Esmeralda Breur
Personeelsgeleding: Jolanda Hofstra, Madelon Homs, Nienke Janssen
Helaas zullen we na dit schooljaar afscheid moeten gaan nemen van Herman. Na jaren
van trouwe dienst zit zijn zitting erop. Dit betekent dat volgend schooljaar een
vacature vrijkomt voor de oudergeleding van de MR.
Wij willen u vragen alvast te overwegen of u in de MR mee zou willen gaan
denken, kritisch te zijn over o.a. het beleid van de school.
Wat doet de MR?
De MR heeft regelmatig, ongeveer eens in de zes weken, overleg met de directie en/of
het schoolbestuur. Dit overleg gaat over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit
van het onderwijs, het formatieplan, fusie met een andere school of de wijze waarop
ouders meehelpen op school. In sommige zaken heeft de MR een adviesrecht en in
andere zaken een instemmingsrecht.
Elk jaar heeft de MR een vergadering met de andere MR-en van Stichting Leersaam.
Dit schooljaar vindt dit plaats op 15 februari 2017. Dit jaar kijken we naar de
mogelijkheden om een gastspreker in te schakelen inzake de veranderingen in de Wet
Medezeggenschap op school (WMS). U kunt de notulen van de vergaderingen nalezen
op www.springplankettenleur.nl.
Mocht u interesse hebben schuif dan een keer aan bij één van onze vergaderingen. U
dient zich dan tijdig aan te melden bij Juf Madelon.
Vergaderdata MR:
- 18 januari 2017
- 23 maart 2017
- 18 april 2017
- 6 juli 2017
Wij weten en zien niet alles, heeft u op-/aanmerkingen over het beleid en/of de
organisatie van de school, laat het weten! Wij kijken uit naar een LeerSaam
schooljaar!
Met vriendelijke groet, de Medezeggenschapsraad
Herman, Esmeralda, Sandra, Juf Jolanda, Juf Nienke en Juf Madelon

