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Kalender:
Vrijdag 10 februari
Groep 2 vrij
Woensdag 22 februari
Schoolfotograaf
Donderdagmiddag 22
februari
Carnaval
Vrijdag 24 februari
Groep 1 t/m 8 vrij
Maandag 6 maart
Luizencontrole
Vrijdag 10 maart
Groep 2 vrij
Vrijdag 24 maart
Groep 2 vrij
Dinsdag 28 maart
Rapportgesprekken
Donderdag 30 maart
Rapportgesprekken
Dinsdagmiddag 4 april
Studiemiddag, alle
kinderen ’s middags vrij

Woordje vooraf
Wat kijken wel als team terug op 2 ongelooflijke, bijzondere weken. Maandag
23 januari was de dag dat we te horen kregen dat we ons tot en met 2018 een
excellente school mogen noemen.
Dit werd gevierd met een zeer drukke, leuke en gezellige feestavond. En wat
was het team dankbaar voor alle felicitaties, cadeautjes, mooie woorden,
hapjes, hulp en vooral de komst van zoveel mensen!
Zoals er tijdens deze avond al werd gezegd is dit een zeer mooie waardering
voor het team dat iedere dag heel hard werkt om het beste uit al onze kinderen
te halen.
We hebben ook gezegd dat dit zeker niet de tijd is om nu achterover te gaan
leunen. De komende periode hebben we als team weer mooie, ambitieuze
doelen om de school te verbeteren.
Hierbij blijven we altijd bij onze missie, en tevens excellentieprofiel, oog voor
elk kind.
We merken dat er deze weken veel aanmeldingen komen van kinderen die 3
jaar zijn. We vragen daarom om broertjes/zusjes tijdig aan te melden. Het
aanmeldformulier is te vinden op onze website. U kunt het ook altijd opvragen
bij meneer Marcel of bij de leerkracht van uw zoon/dochter.

Met vriendelijke groet, Marcel Peters

Bent u ontevreden? Vertel het ons!
Bent u tevreden? Vertel het een ander!
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Voorleeswedstrijd gewonnen door Emma uit groep 8!

Op zaterdagmiddag 28 januari vond in de Nieuwe Nobelaer in Etten-Leur de zinderende lokale finale
van de Nationale Voorleeswedsstrijd plaats.
Tien kinderen, de winnaars van de voorleeswedstrijden op hun eigen school, streden om de
titel. Volgens de juryvoorzitter Sanne Schelfaut waren de verschillen minimaal.
De uiteindelijke winnares werd Emma Bosman van Basisschool De Springplank, op de voet gevolgd
door Sophie Weile van Basisschool ’t Carillon.
Wij zijn ontzettend trots op Emma als plaatselijke voorleeskampioen. Emma kreeg te horen dat ze met
een mooie intonatie las, verschillende stemmetjes gebruikte en zich echt had ingeleefd in het verhaal.
Ook waren we blij met alle familieleden, klasgenootjes en juffen die Emma hebben gesteund en
hebben aangemoedigd!
Emma vertegenwoordigt Etten-Leur (en de Springplank) op 18 maart bij de halve Provinciale finale in
Goirle. Uiteraard houden we u op de hoogte van haar prestaties!

Nationale voorleesdagen.
De nationale voorleesdagen zijn dit jaar gestart op 25
januari. Tijdens deze week stond in alle groepen het
voorlezen en het belang van lezen centraal. Het boek ‘de
kleine walvis’ werd op vrijwel alle scholen voorgelezen.
Dit jaar hadden wij een bijzonder iemand die het boek aan
onze groepen 1-2 kwam voorlezen. Niemand minder dan
de burgemeester Heleen van Rijnbach was woensdag 25
januari bij ons op school. Naast een hele gezellige ochtend
in groep 1-2 kwam zij ons ook feliciteren met het predicaat
excellente school.

Zwangerschapsverlof Juf Leoni
Zoals u ongetwijfeld weet is juf Leoni in blijde verwachting van haar eerste kindje. Zij is begin mei
uitgerekend. De verwachting is dat zij in de eerste week van april met zwangerschapsverlof zal gaan.
We zijn inmiddels bezig geweest met het vinden van een goede vervanger en zijn na goed overleg met
het team en de MR tot de volgende oplossing gekomen:
We hebben een duobaan gemaakt met juf Wendy van Dorst (nu werkzaam als onderwijsassistent van
deze groep met een leerkrachtbevoegdheid) en juf Nadja Brosens. Zij heeft voor onze stichting op
verschillende scholen en in verschillende groepen, naar alle tevredenheid, ingevallen

De week zal er als volgt uit komen te zien:
Dag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Groep 7-8
Juf Wendy
Juf Wendy
Juf Wendy/Juf Nadja
Juf Nadja
Juf Nadja

Taken
onderwijsassistent
Juf Nadja
Juf Nadja
Juf Wendy
Juf Wendy

Juf Nadja zal de komende weken regelmatig op school zijn om ingewerkt te worden.
Wij plannen op korte termijn ook een moment in waarop ouders met beide leerkrachten kennis
kunnen maken.
Wij zijn er als team erg blij dat we het zwangerschapsverlof van Juf Leoni op deze manier hebben
kunnen oplossen.
Heeft u hier nog vragen over, stel ze gerust!
Hieronder stelt Juf Nadja zich kort voor:
Hallo,
Mijn naam is Nadja Brosens. Ik ben geboren in Bergen op Zoom, maar vanaf mijn 4e jaar ben ik
opgegroeid in Etten-Leur. Inmiddels ben ik moeder van drie lieve jongens in de leeftijd van 13, 11 en
8 jaar oud.
Afgelopen schooljaar ben ik werkzaam geweest op OBS De Toverlaars, een school binnen Stichting
Leersaam.
Vanaf nu zal ik als invalleerkracht werkzaam zijn op verschillende scholen binnen de stichting. Zodra
juf Leoni van groep 7/8 met zwangerschapsverlof gaat, zullen juf Wendy en ik haar vervangen.
Met veel plezier zal ik me inzetten voor de ontwikkeling van uw kind(eren). Indien u vragen heeft dan
bent u van harte welkom; loop gerust binnen of mail me op n.brosens@stichtingleersaam.nl
Graag tot ziens,
Nadja Brosens
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Fit & Fun Light

-

Na de carnavalsvakantie (week 10) starten wij weer met een nieuwe training Fit & Fun Light. Het
programma is een leuke en laagdrempelige vorm van hulp voor kinderen met overgewicht.
Voor wie:
Kinderen van 6-14 jaar die wonen in Etten-Leur.

-

Tijdsduur programma:
6 weken

-

Kosten:
Deelname is kosteloos

-

Wat houdt het programma in?
Fit & Fun Light is een programma voor kinderen van 6-14 jaar, die wonen in Etten-Leur.
De kinderen worden gedurende 6 weken begeleid door zowel de jeugdverpleegkundige als de
kinderfysiotherapeut.
Er zullen 3 gesprekken plaatsvinden met ouder(s) en kind bij de jeugdverpleegkundige. De
jeugdverpleegkundige zal tijdens de gesprekken de lengte, het gewicht en voeding van het kind in
kaart brengen en biedt voedings- en opvoedadviezen op maat.
Daarbij gaat het kind 2x per week naar de bewegingslessen bij de kinderfysiotherapeut. Zij gaat bij de
kennismaking de motoriek, conditie en kracht meten van het kind. De lessen daarna laat ze de
kinderen gezamenlijk kennismaken met nieuwe sporten en leuke vormen van bewegen, daar waar er
gewerkt wordt aan het verbeteren van de motoriek, kracht en conditie van het kind.
Alle verwachtingen op een rijtje van een deelname aan Fit & Fun light programma:
Kinderen hebben een gezond eetpatroon aangeleerd

-

Ouders weten hoe zij hun kind verder kunne helpen

-

Kinderen hebben het plezier in bewegen teruggekregen

-

Hert lichaam- en bewegingsgevoel is verbeterd

-

Conditie en kracht is verbeterd

-

Het zelfvertrouwen is verbeterd

-

Samen met het kind en ouders is gekeken naar een passen beweegaanbod na afloop van de training.
Aanmelden kan via:
Y.Coertjens@ggdwestbrabant.nl of via 06- 20 85 45 65
Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u altijd met mij contact opnemen via de bovenstaande gegevens.
Vriendelijke groet,
Yvonne Coertjens
Jeugdverpleegkundige
GGD West-Brabant
M: 06- 20854565
y.coertjens@ggdwestbrabant.nl
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Nieuws vanuit de MR

MR-lid

Gezocht
Zoals jullie weten hebben we vanaf
volgend schooljaar een vacature open
in de medezeggenschapsraad. Wij
zijn op zoek naar een betrokken ouder
die gemotiveerd is om zich in te zetten
voor de school.
Je kunt je opgeven tot en met 14 juli 2017. Bij
meer gegadigden zullen er de tweede week van
schooljaar 2017-2018 verkiezingen gehouden
worden. Geef je op bij juf Madelon of bij
Esmeralda Breur (moeder van Sem en Levi). Dit
kan via esmeraldabreur@hotmail.com

Luizenmoeder

Gezocht
Luizenmoeder, zelfst. naamwoord:
een moeder die de hoofden van
kinderen (op school) controleert op
hoofdluis.
Wij zijn op zoek naar een
luizenmoeder/vader die ons team
komt versterken. Het zou fijn zijn als
je beschikbaar bent op de eerste
maandag/dinsdag na een vakantie.
Interesse? Geef je op bij juf Jolanda
of meneer Marcel.

