De Springplank: info 2 februari 2022.
Nieuwe leerlingen.
We willen weer twee nieuwe leerlingen verwelkomen bij ons op school.
In groep 1 zijn dat: Bowie en Kick. Bowie en Kick, we wensen jullie een fijne tijd op
de Springplank toe.

Nieuwe leerkracht.
Ik heet Mariëlle Lobregt en ik ben 46 jaar. Met mijn gezin woon ik in Geldermalsen.
Het gezin bestaat uit 5 personen. Mijn man Arno, onze zoon Bram van 14 jaar, onze
dochter Julia van 13 jaar en de jongste telg van het gezin is Saar van 8 jaar. Sinds
het einde van vorig jaar hebben wij een pup met de naam Soof.
In mijn vrije tijd sport ik heel graag. Ik vind het heerlijk om fysiek aan de slag te gaan
om de balans in het leven te houden. Als ik niet aan het sporten ben lees ik graag
een boek of maak ik een wandeling met Soof.
Na 23 jaar werkzaam geweest te zijn op dezelfde school was ik toe aan een nieuwe
werkomgeving. In die 23 jaar heb ik voornamelijk gewerkt in de groepen 1-2 en groep
3.
Per 1 februari ben ik gestart bij jullie op school en hier heb ik enorm veel zin in.
Met vriendelijke groet,
Mariëlle Lobregt

Masked Reader.
26 Januari was het voorleesontbijt. De kinderen hebben op school heerlijk zitten
ontbijten. Het was weer gezellig. Na het ontbijt werd de Masked Reader
geïntroduceerd. Vanaf nu wordt er iedere dag, via het digibord, een stukje
voorgelezen door een Masked Reader en de kinderen moeten raden welke
leerkracht er achter het masker verborgen zit. De oplossing kunnen ze op een papier
aangeven.
Spannend. Wie was bijvoorbeeld de haan, of het paard, de tijger of de kip?
Als alle Masked Readers geweest zijn volgt natuurlijk de onthulling.

Rapport.
3 Februari gaat het rapport mee en op woensdag 9 en donderdag 10 februari zijn de
rapportgesprekken. Deze zijn digitaal en duren 10 minuten. U kunt zich opgeven via
Parro en u krijgt dan van de leerkracht een mail met een link om het videogesprek te
openen.

Talentenmiddagen.
Na de vakantie starten we weer met de talentenmiddagen op maandag.
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.
Er zullen vast weer veel verborgen talenten naar boven komen. Hopelijk zijn de
kinderen net zo enthousiast als de vorige keer.

Agenda:
3 februari
9 en 10 februari
28 februari
7 februari
7 februari

: Rapport mee
: Meet gesprekken
: start voorjaarsvakantie
: weer naar school
: start talentenmiddagen

