De Springplank: info 3 november 2021.
Van juf Marjan.
De tijd vliegt.
Inderdaad, hier ben ik het helemaal mee eens. 40 Jaar geleden gestart op de
Dorpsschool in Rumpt met klas 1/2, we spraken toen nog over klassen.
Nu vele jaren later, heb ik op De Springplank in Rumpt mijn 40-jarig
onderwijsjubileum mogen vieren.
Woensdag 27 oktober werd ik verrast door de leerlingen met mooie bloemen.
Uiteindelijk stonden er zeven vazen vol in mijn huis. Verder nog leuke optredens
en mooie cadeautjes. 's Middags werd ik nog eens door mijn collega's in het zonnetje
gezet.
Ik wil iedereen heel hartelijk dank zeggen.
Met vriendelijke groet,
Marjan Streng

Van de Ouderraad.
Afgelopen maandagavond is de Ouderraad weer bij elkaar gekomen om mooie
plannen te maken voor dit schooljaar. Als gevolg van Covid -19 heeft in de twee
voorgaande schooljaren een aantal activiteiten die uit de ouderbijdrage worden
bekostigd geen doorgang kunnen vinden. Deze middelen zullen het komende
schooljaar alsnog besteed worden. Daarnaast zijn er giften binnengekomen waar we
heel erg blij mee zijn. Inmiddels zijn er investeringen gedaan voor het
Sinterklaasfeest, komen er mooie T -shirts voor de sportdagen en komen er nieuwe
hoge dichte kasten voor in de lokalen. Binnenkort kunt u de brief voor de
ouderbijdrage voor dit schooljaar verwachten.

Meet gesprekken groep 1 t/m 8.
Wanneer u er behoefte aan heeft, kunt u zich opgeven voor een gesprek met de
leerkracht van uw kind via Meet op woensdag 17 november a.s. Deze
gesprekken zijn natuurlijk vrijwillig. Zij vervangen de inloopgesprekken. U kunt
zich vanaf vandaag opgeven via Parro, u krijgt u dan een uitnodiging (link). Via
deze link kunt u dan het videogesprek starten.

Juf Cindy.
Dinsdag 16 november is alweer de laatste werkdag van juf Cindy, voor haar verlof.
Dan gaat ze nog even lekker van haar zwangerschap genieten. Wel zal ze woensdag
17 november nog deelnemen aan de meetgesprekken.

Chauffeurs gevraagd.
Op dinsdag 23 november gaat groep 3/4 naar de bibliotheek. Maar we hebben
natuurlijk vervoer nodig. We willen graag om 13.00 uur vertrekken. Wie wil er rijden?

Talentenmiddagen.
Twee talentenmiddagen zijn er alweer geweest en een derde en vierde zijn nog op
komst. In de onderbouw zijn er de volgende onderdelen: dans, koken, muziek en
bewegen, vreemde sport en drama.
In de midden- en bovenbouw zijn de onderdelen: greenscreen, gitaarspelen,
vreemde sport, dans, striptekenen en drama.
Heel veel verborgen talenten zijn er naar voren gekomen en gelukkig ook veel
enthousiaste kinderen.

Sint.
Alle kinderen van de school mogen op 23 november hun schoen zetten.
Noteert u vast in uw agenda dat uw kind op 23 november een schoen/laars/klomp
meeneemt. Ook mag er wat lekkers voor het paard mee en natuurlijk een mooie
tekening! We kijken alweer uit naar dit gezellige feest!
Ook dit jaar zal de Sint onze school bezoeken, als de ontwikkelingen rondom Corona
dit natuurlijk toelaten. Dit zal gebeuren op vrijdag 3 december .
Via Parro wordt u verder op de hoogte gehouden.
In de groepen 5 t/m 8 worden weer surprises gemaakt en deze moeten dan op 3
december mee naar binnen genomen worden. Binnenkort zullen dan ook de lootjes
getrokken worden.

Voorstelling groep 7/8.
Maandag, 29 november, geven de kinderen van groep 7/8 een voorstelling voor de
andere kinderen van de school. Of hier ouders bij aanwezig kunnen zijn hoort u nog
van ons.

Agenda:
17 november
23 november
23 november
29 november
1 december
3 december

En dan nog het volgende:

: Meet gesprekken
: alle kinderen mogen hun schoen zetten
: 3/4 naar de bibliotheek
: voorstelling groep 7/8
: Peuteravontuur en volgende info
: Sinterklaas op de Springplank

Moes
Op de vloer een appelboom en 3 kastjes. De kastjes
herbergen levendig keukengerei en gekke
machines. Zij spelen het verhaal van appels tot
Moes. Moes is een poëtische voorstelling vol
fantasie voor 1,5 tot 5 jarigen. De grote bewegingen
en de verrassende geluiden spreken de kleintjes
aan. Terwijl het verhaal de oudere kinderen
meevoert.
Een fijne voorstelling die ontroert in zijn eenvoud en
verrast met zijn finesses. Na de voorstelling kunnen
de kinderen zelf spelen met de kleine
kunstspeeltuin gebaseerd op Moes.
Genomineerd voor de Gouden Krekel 2017 voor ‘de
beste jeugdtheaterproductie’ en winnaar van een
Zilveren Krekel 2017!
De geschiedenis van Sinterklaas
Hilaria vertelt de geschiedenis van Sinterklaas
voor eenieder vanaf vier jaar.
We weten allemaal wie Sinterklaas is en dat hij
op 5 december de pakjes rondbrengt.
Waarom hij dat doet en hoe het zo gekomen
is, kun je allemaal begrijpen als je de
geschiedenis van Sinterklaas kent.
Hilaria laat je zijn leven meebeleven vanaf het
begin toen Sint nog een klein Klaasje was.
Een zeer visuele voorstelling met vrijwilligers,
muziek, veel mooie attributen, visueel
spektakel en veel humor. En natuurlijk: alles
geheel volgens traditie op rijm.

www.theaterdefranscheschool.nl
Theater De Fransche School, havendijk 1, Culemborg

