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Kalender:
Dinsdag 3 juli
Rapporten mee naar huis
Afscheidsmusical groep 8
Donderdag 5 juli
13.15 uur
kijken in de nieuwe
groepen
15.15 uur
Bedankje hulpouders
Vrijdag 6 juli
12.15 uur start
zomervakantie
Maandag 20 augustus
Eerste schooldag
2018-2019

Woordje vooraf
Beste ouders, verzorgers,
Hierbij alweer de laatste INFO het Gekwaak van dit schooljaar. Zoals ieder
jaar zijn de laatste weken vol met drukke activiteiten zoals de schoolreis, het
schoolkamp voor groep 8, de musical voor groep 8 en het kijken in de nieuwe
groep.
Ook zijn de voorbereidingen voor het nieuwe jaar alweer in volle gang. De
jaarbestelling is de deur uit, op het laatste moment hebben we juf Suzie en
meneer Barry na een sollicitatieprocedure kunnen aannemen en hebben
daarmee de formatie rond weten te krijgen.
In deze Info leest u verder belangrijke informatie over de laatste activiteiten
van dit schooljaar.
We kunnen terugkijken op wederom een goed verlopen schooljaar: tevreden
kinderen en ouders, bovengemiddelde (eind)toetstresultaten en wederom een
groeiend leerlingaantal ondanks het feit dat er verschillende kinderen gaan
verhuizen.
Ik ben er trots op hoe de Springplank momenteel draait. Ik ben trots op de
sfeer die er heerst wanneer je door de school rondloopt, trots op de
ontwikkelingen die we wederom hebben doorgemaakt en trots op het team dat
iedere dag weer meer dan 100% geeft om het beste uit uw kinderen te halen.
Ik verwacht merendeel van de ouders nog wel ergens te zien op het plein.
Voor alle anderen alvast een hele fijne zomervakantie gewenst!
Met vriendelijke groet,
Marcel Peters

Noodnummer in de vakantie
Vanaf vrijdag 6 juli hebben we 6 weken
zomervakantie. De school is dan de eerste
5 weken dicht. De laatste week starten de
voorbereidingen weer. Mocht er in de
vakantie echt een dringend noodgeval zijn
waarvoor u de school moet bereiken kan
dat via de mail:
m.peters@stichtingleersaam.nl of
via 06-12219291.

Bedankje hulpouders
Ook dit schooljaar hebben we weer heel erg veel hulp gehad van ouders, opa’s en oma’s. Er
hebben ouders geholpen die zitting hebben in de ouderraad of medezeggenschapsraad, als
hulpouders bij activiteiten als Kerst, Carnaval, Sinterklaas. Maar ook hebben er ouders
gastlessen gegeven en hebber er ouders gereden bij een van de vele excursies die er dit jaar zijn
georganiseerd.
Daar zijn we erg dankbaar voor! Zonder deze hulp kunnen we al deze activiteiten simpelweg niet
doen. Wij willen iedereen die ons dit schooljaar heeft geholpen heel graag een kleine blijk van
waardering geven.
Dit doen we komende donderdagmiddag 5 juli om 15.15 uur op het schoolplein van de school.

Formatie 2018-2019
Vorige week heeft u te horen gekregen hoe de groepen er volgend schooljaar uitzien. Hieronder nogmaals dit
overzicht:
Groep

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Groep 1-2 A

Jolanda Hofstra

Jolanda Hofstra

Jolanda Hofstra

Jolanda Hofstra
Hetty Middelkoop

Groep 1-2 B

Leny Aarts

Leny Aarts

Madelon Homs

Madelon Homs

Madelon Homs

Groep 3

Nienke Janssen

Nienke Janssen

Suzie van de
Corput

Suzie van de
Corput

Suzie van de
Corput

Groep 4

Femke Pellis

Femke Pellis

Femke Pellis

Femke Pellis

Femke Pellis

Groep 5

Diana van de
Beek

Diana van de
Beek

Bibiche Verberk

Bibiche Verberk

Bibiche Verberk

Groep 6-7

Bas Cortvriend

Bas Cortvriend

Bas Cortvriend

Bas Cortvriend

Bas Cortvriend

Groep 7- 8

Wendy van Dorst

Leoni Stomph

Leoni Stomph

Leoni Stomph

Ondersteuning
onderbouw

Suzie van de
Corput

Wendy van
Dorst
Hanneke van de
Schoot
Suzie van de
Corput

Hanneke van de
Schoot

Hanneke van de
Schoot

Ondersteuning
bovenbouw
Ondersteuning
groep 3 t/m 8
Vakleerkracht
gym
Intern Begeleider

Directie

Wendy van Dorst
Sanne Jansen

Sanne Jansen

Barry Coesters

Marcel Peters

Sanne Jansen

Sanne Jansen

Wendy van
Dorst
Sanne Jansen

Marcel Peters

Yvonne Maas

Barry Coesters
Angelique van
Dijk
Angela van
Laarhoven
Marcel Peters

Angelique van
Dijk

Marcel Peters

In dit formatieplaatje staan 2 namen die wellicht nog onbekend zullen zijn: Suzie van de Corput en Barry Coesters.
Hieronder stellen zij zichzelf even voor;

Hallo allemaal,
Mijn naam is Suzie van de Corput en ik ben 23 jaar. Ik zal in het nieuwe
schooljaar starten als leerkracht in groep 3 en ik zal ook een deel NT2
ondersteuning op me nemen. Hieronder zal ik kort wat over mezelf
vertellen.
Basisschool de Springplank is voor mij geen onbekend terrein. Vorig jaar
ben ik hier afgestudeerd in groep 1/2 . Na een jaar met veel plezier te
hebben gewerkt op de Springplank,ben ik het afgelopen jaar werkzaam
geweest op een school in Oosterhout. Daarnaast heb ik op verschillende
scholen ingevallen. Dit is een leerzame en leuke ervaring geweest, maar ik
ben ook ontzettend blij dat ik nu weer kan gaan werken op de Springplank.
Ik vind het erg belangrijk om een plek te creëren waar kinderen zich veilig voelen en waar zij zich optimaal
kunnen ontwikkelen. Daarbij wil ik kijken naar de kwaliteiten en mogelijkheden van ieder kind. Ik vind het
mooi om te zien hoe kinderen zich ontwikkelen en ben blij om hier als leerkracht een steentje aan bij te
dragen.
Ik kijk er erg naar uit om samen met u, de collega’s en de kinderen er een mooi jaar van te maken. Mocht u
nog vragen hebben, of even kennis willen maken, loop dan gerust even binnen!

Graag wil ik me even voorstellen:
Mijn naam is Barry Coester en ik ben vakdocent bewegingsonderwijs.
Met ingang van het nieuwe schooljaar ga ik op De Springplank en
De leest (locatie Beukenlaan) o.a. de lessen bewegingsonderwijs verzorgen.
Na 15 jaar te hebben gewerkt bij Auris de Spreekhoorn, een school
voor speciaal basisonderwijs, lijkt het me een leuke uitdaging om de vergaarde kennis en opgebouwde
expertise in te gaan zetten binnen het basisonderwijs. Tevens ben ik bij Avansplus werkzaam als
opleidingsdocent van de leergang bewegingsonderwijs.
Ik kijk erg uit naar de samenwerking met het team en U als ouder. Ik vind het belangrijk dat alle kinderen
met en van elkaar leren in een veilig, uitdagend en pedagogisch leerklimaat passend bij ieder individu, om
hun talenten te ontdekken, te ontwikkelen en optimaal in te zetten.
Mocht U vragen hebben of zijn er zaken waar ik tijdens mijn lessen rekening mee moet houden, laat het me
weten. Ik ben op maandag en woensdag op de Springplank.
Voor nu wens ik U en uw kind(eren) een hele fijne zomervakantie!
Tot snel.
Met vriendelijke groet,
Barry Coester

Nieuws vanuit de OR:
Onlangs heeft de ouderraad 2 acties gedaan waar mooie bedragen mee zijn opgehaald. We hebben
meegedaan aan kaart in actie. Hiermee hebben we een bedrag van bijna 800 euro opgehaald. Dank aan alle
kinderen die de kaarten hebben verkocht en ook aan iedereen die de kaarten heeft willen kopen.
Ook hebben we meegedaan aan de actie van de Jumbo: Spek de Kas. Ook hier hebben we een mooi bedrag
weten op te halen van 289.80! Uiteraard komen deze bedragen alle kinderen van de school ten goede. Zo
hebben we van deze opbrengsten onder andere het springkussen en de stormbaan tijdens de Koningsspelen
kunnen betalen.

De ouderraad stelt zich voor: Olesya Pelle

Als lid van de ouderraad stel ik mij graag aan u voor. Ik ben Olesya Pelle, getrouwd en moeder van 4
kinderen: Liza ( 16 jaar), Sasja (13 jaar), Alina (7 jaar) en kleine Tim ( 1 jaar en 7 maanden). Mijn dochter
Alina zit in groep 4 en Sasja heeft ook op de Springplank gezeten.
Het lijkt me fijn om bij te kunnen dragen aan alle leuke activiteiten die er georganiseerd worden voor de
kinderen van de Springplank.
Ik vind dergelijke activiteiten een belangrijk onderdeel van een onvergetelijke basisschooltijd en daar help
ik graag aan mee! Bovendien is het leuk om deel uit te maken van een team enthousiaste ouders die dit
allemaal mogelijk maken!
Alle ouders willen graag dat hun kinderen met plezier naar school gaan. Samen met het team leerkrachten,
proberen wij de activiteiten op school extra leuk en sfeervol te maken. De ouderraad is daarvoor op allerlei
gebieden actief.
Natuurlijk weten wij dat we in een drukke tijd leven, waarbij iedereen naast zijn/ haar werk of thuis allerlei
verplichtingen kent.
Wij zijn altijd op zoek naar vrijwillige hulp en we hopen veel mensen enthousiast te krijgen om te komen
helpen op de school van uw kind(eren).
Wilt u met ons meedenken en meedoen? U kunt altijd een van de andere leden aanspreken of mailen
naar: ouderraadspringplankettenleur@outlook.com

Afscheid kinderen groep 8
Deze week nemen wij afscheid van de kinderen van groep 8. Zij zijn toe aan een volgende
stap en starten eind augustus op het middelbaar onderwijs.

Wij wensen jullie heel veel plezier en geluk in deze volgende stap in jullie leven.
We hopen dat jullie daar net zo goed jullie best zullen doen als hier op de Springplank.
Wij zullen jullie missen!!!

