De Springplank: info 1 september 2021.
Start schooljaar 2021-2022.
We zijn weer begonnen!! We wensen alle leerlingen en ouders een fijn schooljaar
toe.

Van juf Miranda:
Lieve allemaal,
Na 18 jaar op de Springplank gewerkt te hebben is daar nu een einde aan gekomen.
Vanaf vandaag ga ik werken op een basisschool in Oss.
Ik woon daar ook en de reistijd naar Rumpt brak mij soms erg op.
Geheel onverwachts kwam aan het begin van de vakantie deze baan op mijn pad.
Ik wil iedereen heel erg bedanken voor de gezellige en leerzame 18 jaar.
Gisteren heb ik een heel gezellig afscheid met de kinderen gehad en heb ik afscheid
genomen van aanwezige ouders.
Hartelijk dank voor de plantenbonnen, bloemen, kaartjes, lekkere dingen en alle lieve
woorden!
Ik ga van de bonnen hele mooie planten kopen om mijn nieuwe tuin nog mooier te maken!
Ik wens jullie het allerbeste met nog veel mooie leerzame jaren op deze gezellige en vooral
bijzondere dorpsschool!
Ik zal jullie missen!
Liefs van Miranda

Nieuwe leerling.
We willen weer een nieuwe leerling verwelkomen bij ons op school.
In groep 2 is dat Faas. Faas, we hopen dat je het bij ons op school goed naar je zin
zult hebben.

Nieuwe leerkracht.
Mijn naam is Nienke Bressers en ik ben 22 jaar oud. Ik woon in Gemonde, een klein
dorpje bij 's Hertogenbosch.
Dit schooljaar mag ik vijf dagen werken in groep 1/2 en daar heb ik ontzettend veel
zin in!
In mijn vrije tijd ben ik vaak op het tennisveld te vinden.
Mocht u nog vragen hebben loop gerust een keertje binnen!

Privacy.
In het kader van de wet op de privacy vragen we u jaarlijks om uw privacy
voorkeuren van uw kind te bekijken en eventueel aan te passen. U vindt deze
instellingen in Parnassys/Parro. Wijzigingen kunt u ook via de email
( m.heevel@springplankrumpt.nl ) doorgeven.

Parro.
Wanneer u nog problemen heeft met Parro, kan dit komen doordat uw e-mail adres
ontbreekt of niet klopt in Parnassys. U kunt dit zelf koppelen via Parnassys.

Kennismakingsgesprek groep 1 t/m 8
Om u als ouders in de gelegenheid te stellen om kennis te maken met de nieuwe
leerkracht(en) van uw kind kunt u een kennismakingsgesprek aanvragen. Deze
zullen gehouden worden op donderdag 9 september.
Tijdens het kennismakingsgesprek, kunt u kennismaken met de leerkracht en heeft u
de mogelijkheid om bijzonderheden over uw kind aan ons te vertellen. Dit keer dus
niet de leerkracht die vertelt hoe uw kind het doet op school, daarvoor zitten we nog
te kort in het schooljaar, maar u die de leerkracht vertelt, hoe uw kind een beetje in
elkaar zit.
‘s Middags worden de gesprekken fysiek gehouden en ’s avonds digitaal.
U kunt zich inschrijven via Parro.

Informatieavond
De informatieavond over de gang van zaken in de groepen wordt dit jaar gehouden
op maandag 13 september. (Let u op, deze datum stond verkeerd in Parro)
De tijden zijn als volgt:
18.30 – 19.00 uur groep 1/2 en groep 7/8.
19.00 – 19.30 uur groep 5/6.
19.30 - 20.00 uur groep 3/4 .
Deze avond zal er in de groepen wat verteld worden over de leerstof, de werkwijze
en de regels in de groep. Ook kunt u wat materialen bekijken.
Omdat het, i.v.m. de coronaregels, van belang is om te weten hoeveel mensen er
komen, vragen wij u om u via Parro aan te melden voor de informatieavond en daar
de groep bij te vermelden die u wilt gaan bezoeken.
U bent van harte welkom.
.

Schoolreis groep 1 t/m 6.
Op dinsdag 14 september gaan wij met de groepen 1 t/m 6 op schoolreis.
De voorbereidingen zijn nog in volle gang. Verdere informatie krijgt u nog van ons.
De kosten voor het schoolreisje : € 25,00 kunt u al overmaken op NL47RABO
0313138974 o.v.v. naam van uw kind. We gaan er weer een fijne dag van maken!

Schoolkamp.
Van maandag 20 september t/m woensdag 22 september gaat groep 7/8 op kamp
naar Dordrecht. Deze drie dagen zullen de leerlingen allerlei activiteiten doen in het
teken van spel, beweging, groepsbinding en cultuur. Natuurlijk zal er ook een bonte
avond zijn. Hiervoor mogen de leerlingen alleen of in een groepje iets voorbereiden.
We hebben er zin in!
Nadere informatie volgt nog.

Rapporten.
Wilt u het rapport weer meegeven aan uw kind?

Studiedag.
5 Oktober hebben de leerkrachten een studiedag. Alle kinderen zijn dan vrij.

Planning schooljaar.
Aan het eind van de info vindt u altijd in de agenda de planning voor de komende
maand. Wilt u de jaarplanning weten, dan kunt u die in Parnassys terugvinden onder
het kopje: school.

Info opzeggen.
Wanneer u deze info niet meer wilt ontvangen, kunt u zich via de website afmelden.

De volgende informatie heeft u al via de mail ontvangen. Hier nog even alles op een
rijtje:

Voorlopige invulling van ons personeel:
Groep 1-2: Juf Cindy ( ma-di) en juf Nienke ( ma, di middag, wo t/m vr)
Groep 3-4: Juf Ilse ( ma t/m vr), we hebben nog een vacature voor een dag in deze
klas
Groep 5-6: Juf Marjan (di t/m do), juf Bianca (ma - vr ochtend), juf Maaike (vr middag)
Ook voor deze groep zijn we nog op zoek naar een vaste leerkracht voor 2 dagen.
Groep 7-8: juf Esmee
Ondersteuning in de groepen:
Juf Marjon (ma-di), juf Mariken (di-do), juf Nienke ( di ochtend) juf Maaike (ma-wo-vr).
Ook voor deze taken hebben we een vacature.

Coronaregels:
Helaas hebben we de coronaregels nog steeds nodig. De meeste regels zijn nog
steeds van toepassing, denk aan handen wassen, testen en/of thuis blijven bij
coronaklachten. (Bij lichte verkoudheid mag een kind naar school). Het naar huis
moeten sturen van groepen blijft een mogelijkheid bij besmetting in de groep, de
GGD beslist hierover.
Gelukkig zijn er ook wat versoepelingen, zo mogen de kinderen weer gemengd
worden, zijn er versoepelingen voor excursies, schoolkamp, schoolreis, sportdagen,
vieringen enz.
Ook ouders zijn onder voorwaarden weer welkom op school. De kiss en ride zone
hebben we hierdoor niet meer nodig.
• We openen het hek nu weer om 8.15 uur. Kinderen die eerder komen moeten
aan het hek wachten.
• De kinderen gaan nog steeds via het plein meteen naar binnen.
• Ouders mogen op het plein meelopen, maar het is niet de bedoeling dat men
mee naar binnen gaat, alleen bij hoge uitzondering..
• Op het schoolterrein dragen volwassenen een mondkapje.
• Bij het ophalen kunt u weer op het pad bij de school gaan staan, tot aan de
zandbak.
Juf Cindy moet in de laatste periode van haar zwangerschap 1,5 meter afstand van
de kinderen houden, omdat dit bijna onmogelijk is, staat juf Nienke vanaf die periode
volledig naast Cindy.

Agenda:
9 september
13 september
14 september
20-22 september
29 september
5 oktober
6 oktober

: kennismakingsgesprekken
: informatieavond
: schoolreis groep 1-6
: schoolkamp groep 7/8
: start Kinderboekenweek
: studiedag, alle kinderen vrij
: peuteravontuur en info

