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VOORWOORD
Beste ouders en verzorgers,
Wat een hectiek! Code rood, code geel, corona… rood
of nee toch corona… groen. Afgelopen week hebben we
alle leerlingen weer mogen ontvangen in de school.
Iedereen blij. Fijn weer de stemmetjes en stemmen te
horen en de reuring in en rond de school te zien. Toch is
het ook weer even wennen en dat is logisch na 6 weken
onderwijs op afstand.
In iedere groep wordt op dit moment veel aandacht besteed
aan de groepsvorming en gemonitord hoe de leerlingen
ervoor staan. De ouder/kindgesprekken in de groepen 3-8
kunnen ons mede helpen een goed beeld te vormen waar de
leerlingen staan in hun ontwikkeling en wat zij nodig hebben
om vervolgstappen te maken. Kortom wij willen zicht hebben
op hun ontwikkeling.
In deze nieuwsbrief treft u al het vakantierooster alsmede
de studiedagen voor het komende schooljaar (2021-2022)
aan. De medezeggenschapsraad heeft hiermee ingestemd.
Hoe fijn zou het zijn als we al leuke vakantieplannen kunnen
gaan maken… zonder corona :-)
Het is in het belang van kinderen, ouders en medewerkers
dat verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk wordt
tegengegaan. Als school willen we iedereen een gezonde en
veilige leer- en werkomgeving bieden en het onderwijs zo
goed mogelijk voortgang laten vinden. Ons verzoek is dan
ook zoveel mogelijk de richtlijnen en regels te handhaven.
Gelukkig zien wij dat al veel terug binnen onze schoolorganisatie.
Wij streven er naar om leerlingen vanaf groep 6 zoveel
mogelijk zelfstandig naar school te laten gaan en de om
onderbouw op de afgesproken plaatsen, buiten de speelplaats af te zetten. Wij zien dat ook de leerlingen van groep
1-3 heel zelfstandig zijn en goed hun weg weten te vinden.
Mocht u toch iets met de leerkracht willen delen, dan
verzoeken wij u een berichtje via SchouderCom te mailen.

De leerkracht bekijkt namelijk altijd de mailbox voordat de
deur opengaat. Heeft u twijfels of u uw kind wel/niet naar
school kunt sturen bij klachten of anderszins, dan kunt u
gebruik maken van de ‘beslisboom’ die in SchouderCom/
documenten is opgenomen.
In geval van een positief geteste leerling of leerkracht
voert de GGD bron- en contactonderzoek uit. Dat is hun
wettelijke taak. Daarom vraagt de GGD voor dit doel mogelijk
de volgende contactgegevens op bij de school: naam kind /
geboortedatum kind en telefoonnummer / e-mailadres
van wettelijk vertegenwoordiger.
In het kader van het algemeen belang wil de school
tegemoetkomen aan het verzoek van de GGD om contactgegevens met hen te delen, alléén voor het uitvoeren van
bron- en contactonderzoek wanneer een kind of leerkracht
in de klas positief getest is op Covid19.
In bovengenoemde situatie zal de school u om toestemming
vragen.
Bij een besmetting of contact met een positief getest
persoon, twijfel dan niet en neem contact op met de directie
en/of de leerkracht directie.springplank@sophiascholen.nl.
We hebben al veel mooie taarten, cupcakes en brownies
voorbij zien komen en er rust een zware taak op de
schouders van de jury. Het lijkt er af en toe ook op dat er
leerkrachten zijn die worden ‘omgekocht’ met de lekkerste
baksels. Wie de meesterbakker van de Springplank wordt,
blijft tot na de voorjaarvakantie een groot geheim.
We hebben volgende week een welverdiende voorjaarsvakantie en zoals het er nu uitziet is de lente ook voelbaar
in aantocht.
Mede namens Henk en het team, wens ik u een heerlijke
voorjaarsvakantie toe en staan de deuren op maandag
1 maart weer open.
Vriendelijke groet, Dorien van Doeveren
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AGENDA
22 t/m 26 februari
voorjaarsvakantie
15 t/m 19 maart
Week van de Lentekriebels
met mogelijk een uitloop

INSCHRIJVINGEN
Heeft u binnenkort een peuter die een kleuter wordt
en die nog niet is ingeschreven? Dan ontvangen wij graag
het inschrijfformulier.
Mocht u in uw omgeving
iemand kennen die een
peuter heeft en op zoek is
naar een school, schroom
dan niet onze school kenbaar
te maken en te wijzen op
de mogelijkheid van een
rondleiding. U bent immers
de ambassadeur van onze school.

PLANNING
Door de huidige lockdown komt de planning van het
schooljaar in een ander daglicht te staan.
Normaal gesproken zouden de afgelopen weken in het teken
staan van de Cito-toetsen. De vaardigheden van de leerlingen
worden getoetst op verschillende onderdelen. In de meeste
gevallen zijn dit papieren toetsen, digitaal afnemen is
mogelijk, maar door de meeste leerlingen nog nooit gedaan.
Tevens vragen we ons af of een toets na digitaal onderwijs
en in de thuissituatie een betrouwbare graadmeter is.
Binnen de Sophiascholen wordt gekeken naar een goede
oplossing, die iedereen recht doet. U hoort van ons nog
wat de plannen zijn.

RAPPORTEN
Het niet afnemen van de toetsen heeft ook gevolg voor
de rapporten. Methode toetsen worden afgenomen,
er is inzicht in de behaalde doelen.
Toch is het lastig om een goed beeld te geven van de
vaardigheden van de leerlingen en waarin zij zich ontwikkeld
hebben. De Citotoetsen zijn tevens een goede graadmeter
om het rapport in te vullen.
Zoals het er nu uitziet, zullen we de
rapporten een aantal weken opschuiven,
totdat we voldoende gegevens hebben
om een zinvol verslag te schrijven.
Daar is iedereen bij gebaat.

OPBRENGST
JANTJE BETON
In het najaar van 2020 hebben de kinderen van groep
5 t/m 8 hun best gedaan om voor Jantje Beton loten te
verkopen. In totaal zijn er 445 loten verkocht door onze
leerlingen. Dat heeft geresulteerd in een bedrag van
€ 1335,00. Een mooi resultaat.
Het fijne van deze loterij is dat de helft van dat bedrag
beschikbaar is voor De Springplank, € 667,50.
Daarnaast zijn er nog loten via het Tikkie systeem verkocht,
dat heeft € 127,50 opgeleverd. Een mooi bedrag dat we aan
spelmateriaal kunnen besteden.

BEDANKJE OR
Een pluim voor de Ouderraad. Op de eerste
dag na de lockdown werden de kinderen
verrast met een versnapering en een drankje.
De vrijdag voor de opening verzorgden zij voor
de leerkrachten een gezellig bosje tulpen. Fijn geregeld
en namens de kinderen en de collega’s hartelijk bedankt!
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VAKANTIE SCHOOLJAAR 2021-2022
In samenwerking met het VO is het vakantierooster tot stand gekomen.

Van - tot en met
Kermisdag

24 september 2021

Herfstvakantie

16 oktober t/m 24 oktober 2021

Kerstvakantie

25 december t/m 9 januari 2022

Voorjaarsvakantie

26 februari t/m 6 maart 2022

Meivakantie

25 april t/m 6 mei 2022 *

Zomervakantie

9 juli t/m 21 augustus 2022

Goede Vrijdag

15 april 2022

Pasen

17 – 18 april 2022

Koningsdag

27 april 2022

Hemelvaart (weekend)

26 -27 mei 2022

Pinksteren

5 – 6 juni 2022

Kermisdag

23 september 2022

STUDIEDAGEN

• vrijdag 15 oktober 2021
• vrijdag 19 november 2021
• woensdag 26 januari 2022
• dinsdag 7 juni 2022
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