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NIEUWSBRIEF oktober 2020
Beste ouders/verzorgers,
Na de herfstvakantie zijn we op school begonnen met de vierdaagse schoolweek. We zijn dankbaar
voor het meedenken van onze achterban in de huidige situatie. We weten dat het voor veel mensen
echt zoeken is naar een goede opvang in de thuissituatie. Toch zien we dat hier in bijna alle gevallen
een oplossing voor gevonden is. Ook kregen we een aantal reacties waarin begrip werd getoond voor
de genomen beslissing, dat is fijn om te ervaren. We hopen dat de scholen ondanks de oplopende
coronacijfers open mogen blijven. Ook voor De Springplank is het de bedoeling dat de kinderen weer
vijf dagen naar school komen zodra dit organisatorisch mogelijk is. We hopen dat dit na de
kerstvakantie weer lukt. In december maken we een inschatting of we dat kunnen waar maken,
zonder wekelijks groepen onverwachts thuis te moeten laten. Hierover hopen we in december te
communiceren.

Corona maatregelen
In eerdere berichten hebben we aangegeven welke maatregelen we op school hebben. Wat landelijk
aan de orde is, geldt ook voor school: een verlichting van deze maatregelen is nog niet in zicht. Het
betekent dat we ook op school de onderlinge contacten zoveel mogelijk blijven beperken. In principe
blijft de afspraak gelden dat ouders niet op school komen. In uitzonderlijke situatie wordt er een
afspraak gemaakt. Vanzelf nemen we dan de regels in acht: geen klachten, ontsmetten bij
binnenkomst en anderhalve meter afstand in acht nemen.

Persoonsgegevens
Hartelijk dank voor het bijwerken van de formulieren met persoons- en adresgegevens. Voor ons is
het belangrijk dat die actueel en kloppend zijn. Mochten er tussentijds dingen wijzigen (telefoon,
mail, woonadres, huisarts etc.), wilt u dit dan doorgeven aan juf Nelly van de administratie?

Festiviteiten
Traditiegetrouw staan er in de weken voorafgaand aan de kerstvakantie een aantal activiteiten
gepland waarbij we de ouders/verzorgers uitnodigen. Helaas moeten we ook hier een pas op de
plaats maken. De jaarlijkse kerstmarkt en kerstavond zullen niet doorgaan. In de klassen willen we
wel een kerstmaaltijd met de kinderen doen.
Sinterklaas zelf is ondanks zijn kwetsbare leeftijd welkom op school, maar alleen de jongste groepen
(Geel, Oranje en Roze) worden actief bij het programma betrokken. In tegenstelling tot andere jaren
geen grote ontvangst op het schoolplein en ook hierbij kunnen de ouders niet aanwezig zijn.
Het dansfestijn gaat door, maar we zullen dat meer per groep organiseren en hier geen schoolbrede
voorstelling aan koppelen. Het blijft jammer dat we ouders en verzorgers minder bij de school en bij
de kinderen kunnen betrekken. Hopelijk breken er volgend jaar weer andere tijden aan.

Toetsen
Tweemaal per jaar (januari en mei) maken de kinderen de toetsen van het leerlingvolgsysteem. Op
de hoofdvakken lezen, spelling en rekenen zien we daarmee hoe de kinderen zich ontwikkelen.
Vanwege corona zijn de toetsen van eind vorig schooljaar (mei 2020) komen te vervallen. Eerder
hadden we gedacht om deze toetsen de komende weken in te halen. Bij nader inzicht besluiten we
om dit niet te doen. De afgelopen periode en ook vanwege de vierdaagse schoolweek vallen er een
aantal lessen uit. We vinden het belangrijk in de tijd dat de kinderen nu op school zijn zoveel mogelijk
de reguliere lessen doorgang te laten vinden. Het eerstvolgende toetsmoment zal dus in januari 2021
zijn. De toetsen voor technisch lezen zullen we wel vóór de kerstvakantie afnemen, omdat die voor
de kinderen weinig (onderwijs)tijd kosten.

Nationaal schoolontbijt op woensdag 4 november
Wij doen ook dit jaar mee met het Nationaal schoolontbijt met de groepen die
woensdag 4 november op school zijn. We ontvangen hiervoor een pakket met
de ingrediënten voor een gezond ontbijt. Dit jaar met nog meer variatie: in
ieder geval volkorenbrood, tarwebolletjes, krentenbollen, halvarine, 30+ kaas,
aardbeienjam, fruit/groentespread, halfvolle melk, halfvolle yoghurt, cruesli,
honing, thee en tuinkers. Er valt dus veel te kiezen! Het ontbijtpakket voldoet
natuurlijk aan de richtlijnen van het Voedingscentrum. Dat is de garantie voor
een gezonde start van de dag. Kinderen krijgen niet alleen een gezond ontbijt,
ze leren ook alles over die gezonde start van de dag met allerlei lesmateriaal zoals bijvoorbeeld leuke
animatiefilmpjes. We willen vragen dat ieder kind meeneemt: Bord, Beker en Bestek.

Schoolfruit
Vanaf woensdag 11 november wordt er voor alle kinderen groente en fruit op school bezorgd. Dat is
voor drie dagen in de week: woensdag, donderdag en vrijdag. Dagelijks een portie groente/fruit is
voor iedereen gezond. Ook het wennen aan dagelijks gezond eten is een doel om dit als school aan te
bieden.

Contact met de leerkracht
Het contact tussen ouders/verzorgers en school is erg belangrijk. We zijn erg
tevreden met het gebruik van ClassDojo. Voor de betrokkenheid bij uw kind en de
school en het gewone contact blijft dit een belangrijk communicatiemiddel. Zijn er
toch dingen waarover doorgepraat moet worden: schroom niet om telefonisch
contact op te nemen. Wel graag na schooltijd, tijdens de lessen (tussen 8.30 uur en 14.30 uur) zijn
leerkrachten niet bereikbaar. Afspraken op school maken we in deze coronatijd alleen in
uitzonderlijke situaties. We wachten de ontwikkelingen af en berichten te zijner tijd hoe we dat
tijdens de oudercontactavonden in januari gaan doen.

Agenda november & december 2020





woensdag 4 november
vrijdag 27 november
week van 30 november
zaterdag 19 december t/m zondag 3 januari

Nationaal schoolontbijt
Dansfestijn
Sinterklaasviering (beperkt)
Kerstvakantie

