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VOORWOORD
Beste ouders en verzorgers,
Het is alweer even geleden dat u een nieuwsbrief heeft
ontvangen. We hebben een feestelijke periode achter ons
en zijn inmiddels het nieuwe jaar ingegaan. Als wij buiten
rondlopen lonkt het voorjaar al en dat terwijl het pas
eind januari is.
Buiten de nieuwsbrief om bent u via de mail op de hoogte
gebracht over de huidige onderwijsperikelen en hoe wij hier
als team instaan. Er is nu steeds meer bekend welke scholen
er wel en niet gaan staken en we zien dat ook in Sassenheim
verdeeldheid is. Ik wil u danken voor de reacties en daarmee
uw betrokkenheid.
Volgende maand krijgen de overblijfbegeleiders op twee
avonden een training aangeboden, waarbij de volgende
onderwerpen aan de orde komen.
• Hoe spreek ik kinderen succesvol aan op hun gedrag?
• Hoe los ik ruzies op in 5 stappen?
• Welke korte en uitdagende sport- en
spelactiviteiten kan ik doen?
• Wat doe ik bij een bloedneus of schaafwond?
Het is fijn dat alle overblijfbegeleiders zich hebben
opgegeven. Hiermee geven zij hun betrokkenheid aan.
Het is goed dat de begeleiding van het overblijven een
professionaliseringsslag maakt.
Spreekt deze ontwikkeling u aan en heeft u zin om aan te
sluiten als overblijfbegeleider, dan kan dat nog steeds.
U kunt zich opgeven bij Henk en/of Dorien door een mail
te sturen naar directie.springplank@sophiascholen.nl
HOERA!!! Volgende week (27 januari) start de firma
Sporto met het vernieuwen van het onderbouwplein.
Vanaf 7.00 uur worden alle tegels van het plein verwijderd.
De ingang van de school blijft bereikbaar, of via de bestaande
tegels of via een looppad van rijplaten. Het is lastig om in
te schatten hoe snel de werkzaamheden zullen verlopen.
Eerst wordt al het tegelwerk gedaan en daarna worden de

nieuwe speeltoestellen geplaatst. Als laatste stap wordt
er valdempende ondergrond en kunstgras aangebracht.
De verwachting is dat deze klus een goede maand gaat duren.
Wat gaat er veranderen: er komt een nieuwe schommel,
een nieuw speelhuisje, een duikelrek, een speelheuvel met
glijbaan, een kegelbaan en een aantal plantenbakken om
groene vingers te krijgen en een buitenklas.
De zandbak en het huidige gele speeltoestel blijven bestaan.
De meeste toestellen zullen ongeveer op dezelfde plek
komen. Dat heeft mede te maken met de buizen voor de
verwarming die onder het schoolplein liggen, verplaatsen is
daardoor lastig of niet mogelijk.
Het zal de komende weken een beetje behelpen zijn, maar
met ieder zijn medewerking hebben we snel een mooie en
uitdagende speelplaats voor de groepen 1 t/m 4.
Vriendelijke groet,
Henk Spook en Dorien van Doeveren

AGENDA
24 januari: Spring (1-2 a, 1-2 c, 3, 4, 5b, 7)
31 januari: Spring (1-2 b, 5a, 6, 8a, 8b)
29 januari:
Studiedag; leerlingen geen onderwijs
21 februari: Carnaval, ’s middags vrij
24 t/m 28 februari: Voorjaarsvakantie
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NIEUWS VANUIT
DE MR
Op 21 januari jl. heeft een MR vergadering samen met
de Directie plaatsgevonden. Hieronder een aantal punten
die zijn besproken:
• Staking is de afgelopen periode een terugkerend punt op
de agenda van de MR geweest. Directie en MR hebben
begrip voor elkanders standpunten. De Directie heeft
inmiddels de ouders geïnformeerd, via een zorgvuldig
opgestelde brief, dat er les zal worden gegeven op 30 en
31 januari a.s., maar dat de leerkrachten, gelijktijdig met
de leerlingen, de school aan het einde van de middag
(14.30 uur) zullen verlaten;
• Het vakantierooster schooljaar 2020-2021 is besproken en
akkoord bevonden. Communicatie hierover zal gelijktijdig
met de andere scholen van de Sophia Stichting plaatsvinden;
• De begroting is besproken. In de volgende vergadering
zullen we dieper ingaan op de investeringen die de
Springplank voornemens is te gaan doen;
• De directie heeft een mooi initiatief met betrekking tot
de TSO gedeeld. Meer hierover kun je lezen in deze
nieuwsbrief!
De volgende vergadering zal plaatsvinden op 10 maart.

TOETSWEKEN
Afgelopen week zijn de klassen 3 t/m 8 gestart met
de toetsen. De toetsen hebben betrekking op taal, rekenen
en lezen. Veel toetsen bestaan uit 2 of 3 onderdelen en
worden op verschillende dagen gemaakt. Alle toetsen
maken deel uit van het Leerlingvolgsysteem (LVS).
De toetsen geven een signaal over de vaardigheden van
uw kinderen op een bepaald gebied. Samen met de resultaten
van voorgaande jaren wordt de groei van de vaardigheden
duidelijk gemaakt.
Met het komende rapport
ontvangt u van ons de
grafieken met groeicurves
van de eerdergenoemde
kernvakken. Ook de
komende week zal er nog
druk getoetst worden.

VOORLEZEN
Voorlezen staat in januari landelijk centraal.
Liefde voor boeken en interesse in lezen ontstaan vanzelf
als jonge kinderen veel worden voorgelezen. Voorlezen en
zelf lezen hebben veel voordelen: het bevordert de
taalvaardigheid, stimuleert de fantasie en vergroot de kennis.
En het is vooral leuk! Kinderen die thuis worden voorgelezen
komen gemakkelijker mee op school. Zij horen meer nieuwe
woorden en hebben een verhoogde concentratie op school
en later ook op het werk.
Voorlees tips!
• 15 min. per dag: zorgt voor 1 miljoen extra woorden per jaar.
• Nooit te jong om te starten: voor alle leeftijden is voorlezen
leuk, en daag ook eens kinderen uit die al kunnen lezen door
moeilijkere boeken voor te lezen.
• Herhaal, herhaal, herhaal: eerst luisteren ze geboeid,
daarna herkennen ze het verhaaltje en dan komen de details
aan bod.
• Doe het samen; neem er de tijd voor en geef volledige
aandacht aan het voorlezen, zet bijvoorbeeld de tv uit.
• Het kan overal: op de bank, in de auto, in bad.
• Zorg voor interactie: wijs de plaatjes aan, ga in op de tekst
en stel vragen
De Bibliotheek Bollenstreek zet voorlezen centraal in januari.

TERUGBLIK FEEST
MEESTER MEES
Zelden zo iemand zien genieten van zijn afscheid. Wat heeft
Meester Mees een fantastische dag gehad.
Van de eerste minuut tot de laatste heeft hij genoten van
alles wat er voor hem georganiseerd is. Uit alles kwam de
waardering en gemis naar voren. Wat hij heeft betekend voor
De Springplank is bijna niet met een pen te beschrijven.
Het gemis is groot en zijn afwezigheid dreunt nog een beetje
na. Wij willen iedereen bedanken die zij, haar steentje heeft
bijgedragen voor een onvergetelijke dag.
Het team heeft vol goede moed de taken van Mees opgepakt,
ondertussen zijn we op zoek naar een vervanger(ster). Of dat
op korte termijn gaat lukken is nog de vraag, maar we zijn
hoopvol gestemd.
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KINDERTHEATERVOORSTELLING
CJG Noordwijk organiseert de kindertheatervoorstelling ‘Er was eens een gezin’ op woensdag
5 februari 2020 in Bibliotheek Noordwijk.
‘Er was eens een gezin’ is een must see voor iedereen die
met een scheiding te maken heeft (gehad): kinderen van
6 t/m 9 jaar, ouders, tantes, ooms, opa’s en oma’s.
Ondanks het thema valt er voor jong en oud ook genoeg
te lachen. Het gaat over houden van elkaar en uit elkaar gaan,
over bang zijn om als kind alleen achter te blijven en over
aandacht durven vragen voor jezelf.
Heeft je kind te maken (gehad) met scheiding of verlies,
dan is deze humoristische familievoorstelling echt iets
voor jullie!
Datum:
Tijd:
Locatie:
Kosten:

woensdag 5 februari 2020
15.00 - 16.00 uur
Bibliotheek Noordwijk, Akkerwinde 1a
gratis
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Meer informatie en aanmelding CJG cursussen
Website: www.cjgcursus.nl
E-mail:
info@cjgcursus.nl
Telefoon: 088 254 23 84
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