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NIEUWSBRIEF december 2020
Beste ouders/verzorgers,
Hierbij ontvangt u de laatste nieuwsbrief van dit kalenderjaar. Van het bijzondere jaar 2020. Daar is
al veel over gezegd en geschreven. Ook voor De Springplank was het een bijzonder jaar. We hebben
samen ons best gedaan om het onderwijs zo goed mogelijk vorm te geven. Ondanks de zorgen, alle
maatregelen en de uitval en wisselingen binnen het team. We zijn dankbaar voor de goede
samenwerking met jullie als ouder(s)/verzorger(s). Daarbij ook zeker voor het begrip dat jullie
hebben getoond voor de keuzes die we moeten maken. Daarin voelen we ons zeker gesteund!
Het jaar 2020 loopt af en na de kerstvakantie hopen we elkaar in goede gezondheid in 2021 weer
terug te zien. Helaas verdwijnt het virus niet tegelijk met het jaar 2020… Ook na de vakantie zullen
we geconfronteerd worden met de gevolgen daarvan, ook op onze school. Daarover meer in deze
nieuwsbrief. In afwachting van betere tijden blijven we zoeken naar de beste oplossingen in het
belang van alle kinderen.
Na de kerstvakantie
Op dit moment gaan de kinderen vier dagen in de week naar school. Daarmee
hebben we kunnen voorkomen dat groepen op het laatste moment en
onverwachts thuis moesten blijven.
Het is vanzelf de bedoeling dat de kinderen zoveel mogelijk op school komen.
Hoewel ons team ook na de kerstvakantie nog niet compleet is, willen we het aantal vrije dagen
zoveel mogelijk beperken. In plaats van iedere week een dag vrij, zullen de groepen tot de
voorjaarsvakantie eenmaal in de twee weken een dag vrij zijn. Oftewel: tot de voorjaarsvakantie is
iedere groep nog drie schooldagen thuis. Dat betekent dat we op school iedere dag één leerkracht
als ‘reserve’ hebben om te vervangen bij onverwachte uitval. In de praktijk blijkt dat ook echt nodig
te zijn, omdat we verder nauwelijks extra vervanging achter de hand hebben.
De kinderen komen na de kerstvakantie de hele week naar school, behalve de volgende dagen:
Groep Geel
Woensdag 13 januari
Woensdag 27 januari
Woensdag 10 februari
Groep Oranje
Vrijdag 8 januari
Vrijdag 22 januari
Vrijdag 5 februari
Groep Rood
Donderdag 7 januari
Donderdag 21 januari
Donderdag 4 februari
Groep Blauw
Maandag 4 januari
Maandag 18 januari
Maandag 1 februari
Groep Groen
Dinsdag 12 januari
Dinsdag 26 januari
Dinsdag 9 februari
Groep Paars
Woensdag 13 januari
Woensdag 27 januari
Woensdag 10 februari
Groep Roze
Maandag 11 januari
Maandag 25 januari
Maandag 8 februari
Groep Lila
Donderdag 14 januari
Donderdag 28 januari
Donderdag 11 februari
Groep Oker
Woensdag 6 januari
Woensdag 20 januari
Woensdag 3 februari
Groep Prisma
Deze kinderen hebben op vrijdag een aparte regeling.
De geplande vrije dag op vrijdag 29 januari voor alle groepen vervalt hiermee, zodat we het aantal
dagen thuis zoveel mogelijk beperken.

Corona afmelding ?!
Regelmatig komt de vraag van ouders/verzorgers of ze hun kind moeten thuis houden in verband
met coronaklachten. De afgelopen tijd zijn de regels nogal eens gewijzigd. Hier
nog een keer de afspraken op een rij, volgens een bericht van het Ministerie
van Onderwijs van 4 december 2020.
1. Kinderen van 0 t/m 12 jaar met lichte verkoudheidsklachten mogen
naar school.
2. Als er sprake is van koorts en/of benauwdheid blijven ze thuis. Bij kinderen vanaf 7 jaar
wordt in dat geval dringend geadviseerd om te laten testen.
3. Indien er contact geweest is met iemand die positief getest is blijven de kinderen thuis en
wordt er dringend geadviseerd om te testen.

Verzuim
Als er sprake is van opvallend verzuim zijn we verplicht dit door te geven aan de leerplichtambtenaar (Regionaal Bureau Leerlingzaken). We spreken van opvallend verzuim als kinderen
maandelijks één of enkele dagen thuis zijn. Een gemiddelde basisschoolleerling is 1 á 2 keer per
schooljaar een paar dagen ziek. Natuurlijk kan dat wel eens anders uitpakken, maar in dat geval gaan
we graag in overleg. We hebben op school afgesproken dat in eerste instantie de eigen juf of
meester contact zal maken bij opvallend verzuim. Daarna zal de directeur bellen alvorens tot de
hierboven genoemde melding over te gaan.
Ouderbijdrage
Van veel ouder(s)/verzorger(s) hebben we de ouderbijdrage ontvangen. Dank daarvoor! We
bekostigen daarvan een aantal leuke schoolactiviteiten voor de kinderen. Zo houden we school niet
alleen nuttig, maar ook leuk! Voor de mensen die nog niet aan betalen waren toegekomen: graag
zien we uw bijdrage alsnog tegemoet. Eerder heeft u hierover een (herinnerings-)mail gekregen.
Sinterklaas en Kerstmarkt
Gelukkig hebben we op school wel van het (aangepaste) Sinterklaasfeest genoten. In de jongste
groepen is de Sint in de klas geweest, daar hebben we van genoten. In de andere klassen
hebben we dit feest met de eigen groep gevierd, vaak met fantastische surprises.
In de klassen zullen we op donderdag 17 december ook een gezellig kerstdiner organiseren.
Ouders verrichten dan vaak veel hand- en spandiensten op school, dit jaar proberen we het
noodgedwongen zonder die hulp (en gezelligheid) te doen. Via ClassDojo zullen de
groepsleerkrachten aangeven hoe u wel wat kunt betekenen dit jaar.
Andere traditionele activiteiten kunnen helaas niet doorgaan. Zowel op organisatorisch gebied als
wat betreft het aantal onderlinge contacten is dat nu niet verstandig. Zo moest er toch een streep
door het aangekondigde dansfestijn voor de kinderen. Het jaarlijkse zwemfestijn in februari moeten
we afzeggen, we vinden het nu te riskant om dit voor half februari vast te leggen.
Onze kerstmarkt wordt altijd georganiseerd door de Stichting Vrienden van De
Springplank. Gezien het karakter van deze schoolactiviteit moet ook hier een streep
doorheen. Dat vinden we erg jammer. Naast het op een leuke manier ontmoeten
van elkaar is dit ook een activiteit die wat geld in het schoollaatje brengt. De
Stichting Vrienden van De Springplank bezint zich nog op een alternatieve activiteit
later dit schooljaar, uiteraard mits de maatregelen dit toelaten. Mocht dat kunnen
dan krijgen jullie daar uiteraard bericht over.

Rapporten en oudercontactavond
Op de laatste vrijdag voor de kerstvakantie, 18 december, geven we de rapporten met de kinderen
mee. We zijn er trots op dat de kinderen in deze tijd zo hun best hebben gedaan op school! Dat
verdient zeker een compliment! Na de kerstvakantie zullen de kinderen de halfjaarlijkse LVS-toetsen
maken. Als we daarmee de ontwikkeling van de kinderen in beeld hebben, zullen we alle ouders
uitnodigen voor een gesprek. Voorlopig staan die gesprekken gepland in de week van 1 tot 5
februari, zoveel mogelijk na schooltijd en anders op dinsdagavond 2 februari. Vanzelf zullen we u
daar tegen die tijd nader over berichten, ook over de manier waarop deze gesprekken kunnen
plaatsvinden.

Schoolkeuze van schoolverlaters
Deze weken zijn onze schoolverlaters in de bovenbouw al bezig met het maken van verschillende
toetsen. In principe zullen we ook hierover in dezelfde week (1 -5 februari) in gesprek gaan met
ouder(s)/verzorger(s). De komende maanden zullen de verschillende scholen voor Voortgezet
Onderwijs hun informatiedagen en avonden geven. Belangrijk om daarop te oriënteren!
Waarschijnlijk zal dat dit jaar ook op een aangepaste manier gebeuren. Houdt u zelf de
aankondigingen in de gaten?
Vragen rond opvoeding en in de thuissituatie
Kinderen opvoeden gaat lang niet altijd vanzelf. Soms zitten we met onze handen in het haar. Er
kunnen vragen zijn, soms zelfs zorgen, kleine en grote. Daarmee kunt u terecht bij AanZ, het centrum
voor Jeugd en Gezin in Terneuzen. Zij denken graag mee en proberen samen met u oplossingen te
vinden.

Winterboek voor kerstvakantie
De winter staat meestal in het teken van warmte en gezelligheid. Het Kids2Fun winterboek helpt
jullie daar een handje bij. Het boek zit vol feestelijke recepten, winterse spelletjes, proefjes en heel
veel knutselideeën. Kortom, een boek vol winterpret. En met het Kids2Fun winterboek weten we
zeker dat jullie lachend het jaar uitgaan!
Het winterboek kan je gratis downloaden op onze website: https://www.aan-z.eu/nieuws/kids2funwinterboek2020

Het team van De Springplank wenst alle kinderen een hele fijne
kerstvakantie!
Alle betrokkenen bij onze school wensen we hele goede feestdagen
toe en een gelukkig en gezond 2021!

