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Kalender:
Woordje vooraf
Donderdag 20 oktober
Stichting LeerSaam bestaat
10 jaar, feest in de
Nobelaer!
Vrijdag 21 oktober
12.15 uur start
Herfstvakantie
24 oktober t/m 28
oktober
Herfstvakantie
Maandag 31 oktober
Luizencontrole
Vrijdag 11 november
Groep 2 vrij
Maandag 21 november
Kijkuurtje 14.15 uur -15.15
uur
Donderdag 24 november
Studiemiddag, alle
kinderen ’s middags vrij

Vlak voor de herfstvakantie ontvangt u bij deze de tweede INFO van dit
schooljaar.
Er is in de eerste periode alweer ontzettend veel gebeurd. Zo hebben de
groepen 4 t/m 8 het eerste thema van dit schooljaar ‘Sport en kleding’
afgesloten, zo hebben we een hele leuke Kinderboekenweek achter de rug, zo
zijn de groepen 1-2 onlangs op excursie geweest naar het kabouterbos, zo
staat de viering van 10 jaar Stichting LeerSaam voor de deur en zo is er in alle
groepen al weer heel erg veel gedaan en geleerd.
Wanneer ik door de school loop zie je dat kinderen weer snel gewend zijn
geraakt aan hun nieuwe groep, klasgenoten en juf. Er heerst een prettige,
rustige sfeer in de school en dat doet me goed om te zien.
In deze Info leest u over de bovenstaande activiteiten maar leest u ook over het
traject waar we als school in zitten. We zijn namelijk heel ver om onszelf een
‘excellente school’ te mogen noemen. Een predicaat dat echt is voorbehouden
aan de beste scholen van het land.
Daar zijn we met recht heel erg trots op en daar werken we iedere dag heel
hard en met heel veel plezier aan.
Veel leesplezier!
Met vriendelijke groet,
Marcel Peters

Bent u ontevreden? Vertel het ons!
Bent u tevreden? Vertel het een ander!
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Excellente school
Zoals u weet heeft de onderwijsinspectie onze school vorige schooljaar
bezocht en beoordeeld.
We hebben toen een zeer goede beoordeling gekregen. Deze
beoordeling was zo goed, dat we ons hebben mogen aanmelden voor
het predicaat: ‘excellente school’.
‘‘Een excellente school haalt het beste uit hun leerlingen. De school
zorgt niet alleen voor goede leerresultaten. Ze ondersteunen
bijvoorbeeld ook leerlingen die dat nodig hebben. En ze bieden extra
uitdagingen aan talentvolle leerlingen.’’
Gisteren zijn er 2 juryleden op school geweest die de hele dag met ons
hebben meegelopen. Ze hebben met het directie en IB-er, het team,
ouders en kinderen gesproken. Een spannende dag!
Dit schooljaar zijn er landelijk 160 goede basisscholen, die zich hebben
aangemeld als excellente school. Hiervan zijn er nog 40 over,
waaronder de Springplank. Eind januari krijgen we de uiteindelijke
uitslag of we ons per januari 2017 een excellente school mogen
noemen. Er zijn in Nederland 6800 bassischolen.
We waren al ontzettend trots op het feit dat we zo’n goede beoordeling
hebben gekregen van de inspectie, we zijn nog meer trots dat we in het
traject ‘excellente school’ zo ver zijn gekomen.
We houden u op de hoogte!
Voor meer informatie kunt u kijken op onderstaande link:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/excellentescholen/inhoud/predicaat-excellente-school

informatieavond dinsdag 27 september
Dinsdagavond 27 september organiseerden wij onze jaarlijkse
informatieavond. In alle groepen werden er presentaties gehouden over wat er
dat jaar allemaal aan bid zou gaan komen. We hebben ouders geïnformeerd
over onze lesmethodes, onze manier van werken en de afspraken die gelden in
de klas.
Voor de ouders van de kinderen uit groep 8 is besproken hoe het traject zal
zijn richting het voortgezet onderwijs.
Hoewel de opkomst voor ons wat tegenviel, hebben we de ouders die
aanwezig waren nuttige informatie kunnen geven over het huidige schooljaar.
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Kinderboekenweek 2016
Dit jaar was het thema van de Kinderboekenweek ‘Voor altijd jong’. We
hebben hier op school uitgebreid bij stilgestaan. Tijdens de opening op
woensdag 5 oktober hebben we de themadans gedaan en kregen de kinderen
babyfoto’s te zien van alle leerkrachten die geraden moesten worden. De
afsluiting hebben wij groots en spectaculair gevierd. Samen met Dansschool
Danspas hadden wij donderdag 13 oktober de gehele dag een themadag
georganiseerd met aan het einde een optreden voor alle opa’s, oma’s, ouders
en familie. Deze dag werd er door alle groepen gewerkt aan het decor, de
kleding en het instuderen van de dans. Aan het einde van de middag kwam
alles samen in een geweldig optreden. Zelfs de kranten als de Bode, het
Stadsblad en BN de Stem waren aanwezig om foto’s te maken van deze leuke
dag!

10 jarig bestaan van Stichting LeerSaam
Al 10 jaar lang is de Springplank onderdeel van Stichting LeerSaam. Onder
Stichting LeerSaam vallen de 3 openbare scholen uit Etten-Leur: De
Toverlaars, de Leest en de Springplank.
Op de achtergrond wordt er heel veel samengewerkt met deze 2 andere
scholen. Een rede om het 10-jarig bestaan uitgebreid te vieren! Hoe gaan we
dat doen?
Donderdagochtend 20 oktober hebben we als stichting de hele Nobelaer
afgehuurd. Met bussen worden de kinderen deze dag naar de Nobelaer
gebracht waar er een heus kinderpopconcert wordt gegeven aan de kinderen
uit de onderbouw en uit de bovenbouw. Ook is er een officieel gedeelte met
burgemeester en wethouder.
Deze dag gelden de normale schooltijden.
Vrijdagmiddag 21 oktober zijn alle kinderen van de 3 scholen vrij. Dan is het
een feestmiddag voor het personeel van de 3 scholen.
Kijk om in de stemming te komen vast eens met uw kinderen op:
www.kinderpopconcert.nl

Gevonden voorwerpen
Er liggen nog veel gevonden voorwerpen in het gebouw die na de
herfstvakantie 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!
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Info vanuit de Ouderraad
Ook de OR kijkt terug op een geslaagde informatieavond. We hebben vele
ouders gesproken en er zijn ook nog ouders die zich voor enkele activiteiten
hebben opgegeven als hulpouder.
Wel valt het aantal aanmeldingen van de hulpouders nog wat tegen. Ouders
die dit schooljaar wel willen helpen, maar zich nog niet hebben opgegeven,
vragen we als nog het formulier in te vullen. Dit formulier heeft u per mail
ontvangen en is ook nog op te halen in de groep van uw kind.
Tijdens de informatieavond hebben we ook een prijsvraag gedaan. Ouders
moesten raden hoeveel kikkertjes er in de grote pot lagen. We hebben
inmiddels contact opgenomen met de winnaar. Hij heeft een foto-shoot van
zijn dochter gewonnen.
De Winnaar is……..Aad van de Zwan (vader van Sietske uit groep 3). Hij
raadde 432 kikker. In werkelijkheid waren het er 369.
Namens de gehele OR, van harte gefeliciteerd!

