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Kalender:

Woordje vooraf
Beste ouders, verzorgers,

Dinsdag 12 en donderdag
14 september
Startgesprekken
Maandag 25 september
Studiedag, groep 1 t/m 8
vrij
Donderdag 28 september
8.45 uur – 9.45 uur
kijkuurtje groep 1 t/m 8
Woensdag 4 oktober
Start Kinderboekenweek
thema griezelen
Donderdag 5 oktober
Dag van de leraar
Donderdag 12 oktober
Spectaculaire afsluiting
van de Kinderboekenweek.
Ouders, opa’s / oma’s van
harte welkom!

De tijd van de zomervakantie lijkt alweer ver achter ons te liggen. Alle
groepen zitten inmiddels weer in het ritme. Uiteraard is de eerste periode
weer spannend met vele nieuwe indrukken. Een nieuwe klas, een nieuwe
leerkracht en nieuwe kinderen die zijn gestart.
Het team heeft weer mooie, nieuwe ideeën voor dit schooljaar om ons
onderwijs weer te verbeteren. Deze weken zijn de startgesprekken met
ouders geweest. Ik denk dat dit goed past bij de slogan van de school: Oog
voor elk kind. We vinden het prettig om snel in het schooljaar in gesprek te
gaan met de ouders. Kijken we op dezelfde manier naar uw kind? Wat zijn de
wederzijdse verwachtingen en zijn er nog veranderingen die wij als school in
het begin van het schooljaar moeten weten? Ook horen we van vele ouders
terug dat zij dit prettig hebben ervaren.
Wij kijken terug op een goede start van het schooljaar en gaan er weer alles
aan doen om er een mooi, leerzaam jaar van te maken!
Heeft u vragen, opmerkingen en/of suggesties? Loop gerust eens bij mij
binnen!
Met vriendelijke groet,
Marcel Peters

16 oktober t/m 20
oktober
Herfstvakantie

Bent u ontevreden? Vertel het ons!
Bent u tevreden? Vertel het een ander!

anderander!

Excellente school
Bezoek van de Commissaris van de Koning
Woensdag 6 september kreeg de Springplank bezoek van de Commissaris van de Koning. De heer van de
Donk was in Etten-Leur voor een werkbezoek. We hebben hem, de burgemeester, wethouders en
beleidsmedewerkers van de provincie en de gemeente, geïnformeerd over de gang van zaken op deze brede
school de Vleer. Ook was er van de Commissaris van de Koning oprechte interesse en felicitaties voor het
behaalde predicaat ‘excellente school’.
Een bijzondere dag!

Stagiair(e)
Even voorstellen...
Hallo mijn naam is Athavan ik ben 25 jaar en kom
uit Wouw. Ik ben de nieuwe stagiair op
basisschool de Springplank. Ik studeer op het
Florijn College in Breda en volg daar de opleiding
Bedrijfsadministrateur niveau 2. Ik ben hier vorig
jaar mee begonnen en ben nu bezig met mijn
afstudeer stage. Naast mijn school zijn mijn
hobby’s zaalvoetballen en ik kijk heel graag films
en series. Verder hoop ik hier een leuke tijd te
hebben met leuke collega’s.
Het kan dus zijn dat u mij binnenkort aan de
telefoon zal krijgen wanneer u naar de
Springplank belt.
Met vriendelijke groet,
Athavan Jeyabalan

Mijn naam is Kelsey Twaalfhoven en ik woon in EttenLeur. Ik ben 16 jaar oud en word in september 17. Mijn
hobby’s zijn sporten (hockey, tennis, fitness), koken en
reizen. Ik volg de opleiding Onderwijsassistent op het
Kellebeek College in Roosendaal. Na de zomervakantie
ga ik beginnen aan mijn tweede jaar. Ik ga op
donderdag en vrijdag bij juf Hanneke in groep 3
stagelopen. Ik heb hier heel erg veel zin. Ik vind het leuk
om de kinderen te leren kennen en ze te ondersteunen
komend schooljaar

Afsluiting Kinderboekenweek 12 oktober
Ook dit schooljaar zullen we samen met dansschool Danspas, de Kinderboekenweek spectaculair afsluiten.
12 Oktober is er een themadag die zal worden afgesloten met een optreden voor alle ouders, opa’s en
oma’s.
Hoe het programma er precies zal uitzien, hoort u zo snel mogelijk. Noteer deze datum wel vast in de
agenda!
Overblijven in de klassen.
Vanaf dit schooljaar zullen de kinderen die via Kober overblijven, eten in de klassen. Na het eten gaan zij,
evenals voorgaande jaren, buitenspelen op het plein (onderbouw) of in het park (bovenbouw). Doordat de
kinderen eten in de klassen, zijn de groepjes kleiner. Wij verwachten dat dit voor meer rust zal zorgen.
Over enkele weken zullen we samen met Kober evalueren of dit goed bevalt en of we dit moeten
aanpassen. Kober zal u daar verder over informeren

Hulpouders en sociale media
Het afgelopen jaar hebben we veel hulp gehad van ouders bij verschillende feesten of activiteiten.
Hiervan worden altijd foto’s gemaakt die op de site van de school komen of op klasbord worden gezet.
Omdat niet alle ouders het prettig vinden als er foto’s van hun kind op de sociale media komen, vragen we
met klem om geen foto’s van schoolse activiteiten op facebook, Instagram of andere sociale media te
plaatsen. Alvast dank voor uw medewerking!

Nieuws vanuit de wijk

Nie

Etten-Leur ontmoet!
BURENDAG
Meemaken……meedoen op 23 september!

De Burendag 2017 op 23 september aanstaande belooft een
spektakel te worden.

Wat is Burendag?
Burendag is een initiatief van Douwe Egberts en het Oranje Fonds en wordt ieder jaar op de 4de zaterdag
in september gevierd.
Burendag is een dag waarop je gezellig samen komt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en
de buurt.
Etten-Leur ontmoet!
De gemeente biedt dit jaar extra ondersteuning aan de Burendag. Er zijn vele activiteiten bij ons
aangemeld. Kom en maak Burendag samen mee! Noteer 23 september alvast in je agenda. En houd de
Etten-Leurse Bode en andere media in de gaten voor de laatste info.
Knooppuntenkaart
We maken een kaart met daarop knooppunten. Op of in de omgeving van elk knooppunt is op Burendag
van alles te doen voor jong en oud. Op de meeste plekken is er gratis iets te drinken en/of te eten. Je kunt
de route per fiets of te voet afleggen.
Voor de liefhebbers en voor mensen die niet kunnen fietsen of lopen is er gratis vervoer tussen de
knooppunten met busjes en huifkarren. Elk knooppunt heeft een halte waar je kunt in-en uitstappen.
In de Etten-Leurse Bode van 16 september plaatsen wij de knooppuntenkaart met aanvullende informatie
over de activiteiten. Neem de kaart mee als je leidraad op Burendag.

Activiteiten
We gaan natuurlijk nog niet alles verklappen! Wij hopen dat jij je graag laat verrassen. Toch een klein

tipje van de sluier:Buitengebied:
IJsboerderij

Bezoek Achtertuin met tuinactiviteiten, bezoek

Zuid:

Open dag zorgcentrum Kerkwerve, Wijk Banakkers thema kwetsbaarheid,
Kinder-en sportactiviteiten Toernooiveld

Centrum:

Voetbaltoernooi Centrum West
Rondleidingen Mariaparochie en moskeeën, Samentuin, Linde en Jongeren
Ontwikkel Centrum, Present in vriendschap, Taalhuis

Noord:

Slowdaten, rondleidingen met verschillende thema’s, muziek, percussie,
springkussen

Avoord:

Op alle locaties activiteiten voor ouderen, zoals vogelhuisjes maken, bewegen
voor ouderen etc.

Scholen en Kinderdagverblijven:

Op alle locaties kinderactiviteiten, zoals mad science, kinderboerderij,
verkeersspelletjes etc.

Dat en nog veel meer!
Zomaar een paar redenen om mee te doen op burendag
-

om kennis te maken met andere wijken
om het plezier van culturele- of sportactiviteiten te delen
om landelijk het nieuws te halen hoe maatschappelijk betrokken Etten-Leur is!!
Om te genieten van bruisend Etten-Leur!

Kinderfeestjes
Om teleurgestelde gezichtjes op school te voorkomen vragen wij u de uitnodigingen voor uw kinderfeestje
buiten schooltijd om uit te delen.
Dit voorkomt veel verdriet en past bij de belangrijkste kernwaarde van het openbaar onderwijs; “Iedereen
is welkom!”
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Trakteren in de klas
Uiteraard is de verjaardag voor de kinderen een zeer bijzondere, spannende dag. We vieren altijd een leuk
feestje in de klas wanneer er iemand jarig is. Bij een verjaardag hoort een traktatie. Dit schooljaar vragen
we ouders om deze traktatie zo gezond mogelijk te houden. Gedurende het jaar zijn er vele traktaties die
horen bij vele bijzondere, feestelijke dagen. Omdat we als school een gezonde leefstijl stimuleren vragen
we ouders ons daar bij te helpen!

Kinderdisco!
Hallo jongens en meisjes van groep 4 t/m 8! Vinden jullie het leuk om te komen swingen met jullie
vriendjes en vriendinnetjes uit de wijk? Op 29 september a.s. van 19.00 tot 20.30 uur is het weer
kinderdisco in De Vleer! De entree kost € 1,50, ingang via het schoolplein. Tot dan!
Wijkvereniging Hooghuis

Dit jaar hebben we besloten om wat meer te schrijven wat we allemaal doen en meer van onszelf te laten horen. We willen
graag alle ouders meer inzicht geven wat we doen, wie we zijn en waarom we het zo leuk vinden om de school te helpen.
Sander Oostenrijk:
Hierbij mag ik als eerste aftrappen. Binnen de OR ben ik de langstzittende ouder van onze school. Ik ben namelijk al sinds 2005
aanwezig op de Springplank. Ik heb dus het oude noodgebouw nog meegemaakt, de indiensttreding van onze huidige directeur
Marcel, de opening van De Vleer en natuurlijk meerdere nieuwe leerkrachten. Het is mooi om te zien dat in de afgelopen jaren
de school ergens nog zo klein is gebleven als toen maar inmiddels zich met de grootste van Nederland mag meten met de titel
“Excellente school”. Een prestatie waar ik als ouder en OR-lid enorm trots op ben. Inmiddels zijn we 12 jaar verder, zijn 3 van
mijn kinderen naar de middelbare school gegaan en heb ik nog 1 zoon (Dylan) in groep 6/7.
Verder ben ik 39 jaar, zijn mijn kinderen de helft van de week bij mij en werk ik in Den Haag bij de rijksoverheid.
Nog steeds heb ik veel plezier om op school te komen. Ik ben inmiddels met mijn 5 e jaar bezig als OR lid en vind het nog steeds
leuk om te doen. De OR heeft iedere maand een vergadering waarin alle zaken worden besproken die onder onze
verantwoordelijkheid vallen. Denk hierbij aan onderwerpen als de uitgaven van de ouderbijdrage tot klachten over het
schoolplein en van het naleven van het schoolreglement tot het voorbereiden van een flinke activiteit als bijvoorbeeld kerst of
schoolreis. Uiteindelijk zijn wij als OR de spreekbuis namens alle ouders. Daarom vinden we het zo belangrijk dat alle ouders ons
aanspreken als er iets is en dat alle ouders inzicht krijgen wat we doen. Wij hebben tijdens ons overleg ook meteen overleg met
school zelf. Zo houden we de lijnen kort en kunnen we meteen woord bij daad voegen. Dit werkt heel prettig en zo weten we
van elkaar precies wat er speelt en gedaan moet worden.
De leukste taken van de OR is natuurlijk het verzorgen van de activiteiten die het hele jaar door komen. Dit vergt soms veel
inspanning maar het resultaat is er dan ook naar. Alles loopt meestal heel soepel en we proberen allemaal ieder jaar het nog
beter te doen. Daarom horen we het graag als er vragen of opmerkingen zijn. Spreek ons gewoon aan. Op de website zal
binnenkort een nieuwe foto geplaatst worden met alle OR-leden en daarnaast zal ieder OR-lid een stukje schrijven in iedere
INFO met wat er op dat moment allemaal speelt. Omdat we nu net pas begonnen zijn met het schooljaar kan ik nog niet heel
veel mededelen. Zaken die momenteel spelen zijn het uitzoeken van een nieuwe schoolfotograaf, het verdelen van de taken en
beginnen met voorbereidingen van alle activiteiten en het binnenhalen van zo veel mogelijk hulpouders. Zonder hulpouders
kunnen wij als OR natuurlijk niet alles regelen. Daarom vinden we het zo fijn dat we uw hulp kunnen gebruiken.
Alle ouders hebben onlangs een aanmeldformulier hulpouder meegekregen en als deze nog niet is ingeleverd doe dit dan snel.
Wij zijn heel blij met uw hulp, de school is heel blij met uw hulp, maar vooral zullen de kinderen heel blij zijn met uw hulp. En
daar doen we het samen allemaal toch voor, voor onze kinderen ☺
Met vriendelijke groet,
Sander Oostenrijk
Ouderraad lid (en Plv. vz)
Ps. We zijn op zoek naar nog een OR lid. Lijkt het je leuk om ons te komen helpen, kom dan eens langs tijdens een vergadering
om mee te kijken. Eerst gewoon eens wat informeren kan ook, er is altijd wel een OR-lid aanwezig op het schoolplein en
anders kan je ook bij Marcel terecht voor extra informatie.

Fit en Fun light!
Na de herfstvakantie ( week 43) starten wij in Etten-Leur weer met de training Fit & Fun light!! De training
is een leuke en laagdrempelige manier om kennis te maken met verschillende sporten, aan je conditie en
uithoudingvermogen te werken en om meer te weten te komen over een gezonde leefstijl.
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.
De kinderen worden gedurende 6 weken begeleid door de jeugdverpleegkundige (GGD) Yvonne Coertjens
en fysiotherapeut, Anca Nijs. 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.
Naast de begeleiding bij de jeugdverpleegkundige gaat het kind 2x per week naar de bewegingslessen bij
de kinderfysiotherapeut. Anca meet tijdens de kennismaking de motoriek, conditie en kracht van het kind.
Tijdens de lessen mogen de kinderen gezamenlijk kennismaken met nieuwe sporten en leuke vormen van
bewegen. Er wordt hard gewerkt en gezweet om conditie, uithoudingsvermogen en kracht te verbeteren!
(dagen en tijden van de training volgen nog)
Alle verwachtingen op een rijtje van een deelname aan Fit & Fun light programma:
- Kinderen en ouders hebben meer inzicht op een gezonde leefstijl;
- Kinderen hebben het plezier in bewegen;
- Hert lichaam- en bewegingsgevoel is verbeterd;
- Conditie en kracht is verbeterd;
- Kinderen hebben meer zelfvertrouwen gekregen;
Aanmelden kan via:
Y.Coertjens@ggdwestbrabant.nl of via 06- 20 85 45 65
Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u per mail of per telefoon contact met mij opnemen.

Yvonne Coertjens
Jeugdverpleegkundige GGD West-Brabant
Locatiemedewerker Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Etten-Leur

