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Maart\April 2018

Kalender:
22 maart en 27 maart
Rapportgesprekken
Vrijdag 30 maart
Goede vrijdag, alle
kinderen zijn vrijdag
Maandag 2 april
Tweede Paasdag, alle
kinderen zijn vrij
3 en 4 april
ANWB Streetwise
Woensdag 11 april 8.45
uur – 9.45 uur
Kijkuurtje, alle groepen
staan open voor ouders
Vrijdag 13 april
Groep 2 vrij
17 t/m 19 april
Citotoets groep 8
Vrijdag 27 april
Koningsspelen

Woordje vooraf
De schaatsen zijn nog maar net opgeborgen of we maken ons al weer op
voor de lente.
Ook in deze periode van het jaar gebeurt er veel op school. In januari –
februari zijn in vrijwel alle groepen de citotoetsen afgenomen. Een van de
manieren om de groep in beeld te brengen. Scoren de kinderen naar
verwachting? Welke vakgebieden vragen extra aandacht en bij welke
vakgebieden zien we groei?
De afgelopen weken heb ik samen met de IB-er juf Angelique en de
leerkrachten alle groepen goed onder de loep genomen.
Mooi om te zien hoe goed alle leerkrachten de kinderen in beeld hebben,
hoe ze weten waar de focus gelegd moet worden en mooi om te zien dat
vrijwel alle kinderen naar verwachting scoren.
Uiteraard zullen we dit ook met u bespreken tijdens de rapportgesprekken
van eind maart.
Maar gelukkig zien we allemaal dat een kind veel en veel meer is dan een
cito-score.
Elk kind barst van velen talenten, waar we als team oog voor hebben!
De muzische middag is daarvan een van de vele voorbeelden. Samen met
dansschool Danspas hebben de groepen 1-2B, groep 4 en groep 8 een
themadans laten zien aan de school, ouders en familieleden.
Je ziet kinderen op het podium stralen, zonder angst, vol zelfvertrouwen.
Prachtig om te zien hoe kinderen ook op die manier hun talenten aan een
groot publiek kunnen tonen.
Ik wens u veel leesplezier!
Met vriendelijke groet,
Marcel Peters
Bent u ontevreden? Vertel het ons! Bent u tevreden? Vertel het een
ander!

Pannenkoeken dag 2018
In tegenstelling tot voorgaande jaren, hebben we dit jaar de pannenkoeken dag alleen met de kinderen van
groep 8 gevierd.
Vrijdag 16 maart gingen we met hen naar het Anbarg.
Dit is een verzorgingshuis voor ouderen. De kinderen gingen samen met het personeel van het Anbarg een
gezellige lunch verzorgen voor de ouderen die daar wonen.
Ze kregen een rondleiding door de leefruimtes, gingen met het personeel de tafels mooi opdekken,
pannenkoeken bakken en natuurlijk gezellig aan tafel.
De ouderen keken erg naar deze dag uit! Voor ons een mooie dag om jong en oud samen te brengen.

Nieuws vanuit de Ouderraad
Dit is voor mij, Patrick Kuijken-Hak (vader van Joshua en Anne uit groep 2B), mijn eerste stukje en eerste
echte daad voor de ouderraad.
Sinds oktober 2017 ben ik lid van de ouderraad. Heel veel meer dan vergaderingen bijwonen heb ik nog niet
gedaan. De activiteiten waar ik mij mee bezig ga houden moeten nog komen, namelijk de sportdag en de
schoolreis.
Wat ik tot nu toe meegemaakt heb, zijn enthousiaste ouders die leuke activiteiten organiseren voor de
kinderen. Ik hoop en ga er eigenlijk vanuit dat uw kinderen en hopelijk u zelf ook veel plezier beleefd hebt
aan de activiteiten.
Als ouderraad doen wij samen met de leraren en de hulpouders ons best om te zorgen voor leuke
activiteiten, waaraan iedereen met plezier meedoet.
Vanwege werk kon ik niet aanwezig zijn bij de carnavalsviering. Mijn kinderen vonden het in ieder geval
erg leuk en dat is voor mij het belangrijkste.
Ik verwacht dat ik een volgende keer meer kan schrijven hoe het is om een activiteit mee te organiseren.
Ik wens de leerlingen nog heel veel plezier op school en bij de verschillende activiteiten die nog komen.
De samenstelling van de Ouderraad wisselt regelmatig. Het is altijd fijn als er nieuwe leden bij komen, zo
blijven we niet in dezelfde lijn doorgaan. Nieuwe ideeën zijn altijd welkom! We proberen ouders zo goed
mogelijk te betrekken bij de activiteiten. Heeft u interesse om de Ouderraad te versterken? Neem dan gerust
contact op met een van de OR-leden, meneer Marcel of stuur een mailtje naar
ouderraadspringplankettenleur@outlook.com! U kunt ook altijd met uw vragen of opmerkingen bij ons
terecht!
Vriendelijke groet,
Patrick Kuijken-Hak

Nieuws vanuit de Brede School
Even ter herinnering: Doe mee met de activiteiten
van de brede school Etten-Leur maart –juni 2018
Kijk voor het programma op de website:
www.bredescholenetten-leur.nl
Je kunt zien waar nog plaats is en je kind opgeven voor de activiteit van je keuze.
Volg de laatste nieuwtjes en aankondiging nieuwe activiteiten op facebook:
https://www.facebook.com/bredeschoolettenleur

VoorleesExpress Etten-Leur zoekt vrijwilligers!
De VoorleesExpress is een landelijk taal- en leesstimuleringsproject waarbij jonge kinderen
wekelijks thuis worden voorgelezen. In zowel Breda als Etten- Leur wordt het project uitgevoerd
door Surplus, in samenwerking met de bibliotheek en het onderwijs.
Wat doet een voorlezer?
Als voorlezer ga je wekelijks langs bij een gezin dat moeite heeft met de Nederlandse taal, om
daar voor te lezen aan de kinderen. Dit doe je 20 weken lang, 1 uur per week, bij voorkeur op een
vast tijdstip. Het voorlezen vindt na school of
vroeg in de avond plaats. Als voorlezer laat je
ouders en kinderen wennen aan interactief
voorlezen, boekjes en verhalen. Je bekijkt
samen met de ouders, hoe er meer aandacht
kan komen voor taal binnen het gezin.
Aanmelden
Heb jij affiniteit met kinderen en ben je
enthousiast over boeken en voorlezen? Wil je
een positieve bijdrage leveren aan
taalontwikkeling en het leesplezier van
kinderen activeren? Meld je dan aan
www.voorleesexpress.nl (locatie Etten-Leur).

Vakantierooster 2018-2019
Voor het volgende schooljaar (2018-2019) is het vakantie rooster al bekend. Hieronder ziet u
wanneer de vakanties vallen. De vrije dagen, studiedagen en vrijde dagen van groep 2 worden zo
snel mogelijk naar u gecommuniceerd.
Herfstvakantie: ma 15 oktober t/m vr 19 oktober 2018
Kerstvakantie: ma 24 december 2018 t/m vr 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie: ma 4 maart t/m vr 8 maart 2019
Goede Vrijdag: 19 april 2019
2de Paasdag: 22 april 2019
Koningsdag zaterdag: 27 april 2019
Meivakantie: ma 22 april t/m vr 3 mei 2019
Hemelvaart: do 30 mei 2019 + vrij 31 mei 2019
2e Pinksterdag: ma 10 juni 2019
Laatste vrijdagmiddag schooljaar: 5 juli 2019
Zomervakantie: ma 8 juli 2019 t/m zo 18 aug. 2019

Spek de Kas actie
Op 28 maart gaat de ’Spek de Kas van je Club’ actie weer van start bij jumbo Geerkade! U kunt
weer mee sparen voor de oudervereniging van OBS De Springplank. Al het geld komt direct ten
goede aan leuke activiteiten voor de kinderen.

