De Springplank: info 1 juni 2022.
Nieuwe leerlingen.
We willen weer drie nieuwe leerlingen verwelkomen bij ons op school. In groep 1 zijn
dat: Anais, Eden en Liese. We hopen dat jullie een fijne tijd bij ons op school zullen
hebben.

Uitslag eindcito.
Afgelopen week hebben onze leerlingen van groep 8 de uitslag van de centrale
eindtoets binnen gekregen. Ooit was de uitslag van deze toets bepalend om het
niveau van het voortgezet onderwijs vast te stellen. Gelukkig is dat niet meer aan de
orde, de toets is vooral van belang om de kwaliteit van ons onderwijs te monitoren.
Dat het Nederlands onderwijs in kwaliteit achteruit gaat, mede door corona en het
lerarentekort is in alle media besproken. Dat het landelijk gemiddelde gezakt is naar
534,8 is dan ook niet verrassend. (De score loopt van 500 tot 550).
Onze 13 kanjers hebben echter het tegendeel bewezen. Met een gemiddelde van
541,2 haalden zij een score ver boven het gemiddelde. Top gedaan groep 8, wij zijn
trots op jullie.
Nu nog wachten op de uitslag van de entreetoets van groep 7. Nog even geduld.
Voor ouders die nog even willen lezen hoe de weg naar het voortgezet onderwijs
precies verloopt, hier de link naar de website.

Rapport ophalen en rapportgesprek, groep 1 t/m 7.
Donderdagavond, 23 juni, tussen 18.30 uur en 19.30 uur kunt u weer samen met
uw kind het rapport ophalen. U kunt dan het rapport inzien en meenemen naar huis,
maar ook de werkjes en schriften van uw kind bekijken. Een kleine vraag stellen kan
natuurlijk altijd, maar het is niet de bedoeling dat er dan echt over het gedrag of het
werk van uw kind gesproken wordt. Dit kan op een rustiger moment. Hiervoor kunt u
weer intekenen via Parro, op maandag 27 juni (fysiek) en op woensdag 29 juni
(online).
Voor de kinderen van groep 8 zijn er geen 10 min. gesprekken meer, zij krijgen het
rapport mee naar huis (dit hoeft dus niet opgehaald te worden). Mocht u toch
behoefte hebben aan een gesprek over het rapport, dan kunt u dat natuurlijk altijd
aanvragen via de mail bij juf Esmee.

Afscheidsmusical groep 8.
Maandagavond, 4 juli a.s., voert groep 8 de afscheidsmusical op samen met groep
7, voor de ouders en familieleden van groep 7 en 8. Dit gebeurt zoals altijd in
Dorpshuis Albertine. De zaal gaat open om 19.00 uur en de musical begint om 19.30
uur. Tijdens de pauze van het avondprogramma zal er een loterij plaatsvinden. De
entree voor deze musical is gratis. Na afloop is er voor de ouders en leerlingen van
groep 8 (dus niet voor de broertjes en zusjes) een afscheid op school.
Voorafgaand aan de musical worden de kinderen van groep 8 rond 17.00 uur eerst
getrakteerd op een heerlijk buffet met allerlei gerechten, gemaakt door de
leerkrachten.
De musical wordt op maandagmiddag 4 juli om 13.00 uur ook opgevoerd voor de
groepen 1 t/m 6, in Albertine.
Ook andere belangstellenden kunnen deze middag om 13.00 uur komen kijken in
het dorpshuis.

Schoonmaak in groep 1/2.
Het is weer tijd voor de grote schoonmaak in de kleutergroep. Alle materialen waar
de kinderen mee gespeeld en gewerkt hebben moeten weer een keer goed gesopt
worden. In de laatste 2 weken voor de grote vakantie hangt er een lijst in de
kleutergroep met speelgoed dat mee naar huis genomen kan worden om schoon te
maken. U kunt daarop aangeven wat u mee neemt. Graag wel voor de
zomervakantie weer terug. We hopen dat iedereen zijn steentje wil bijdragen, want
vele handen maken licht werk.

Wisseldag.
De wisseldag, waarop de kinderen kennis gaan maken met de klassensituatie van
het volgend schooljaar is dit jaar op 6 juli en duurt de hele ochtend. Ook de nieuwe
leerlingen kunnen deze ochtend meedraaien.

Eindfeest
Donderdag 7 juli is het eindfeest. Wat er precies gaat gebeuren hoort u nog van ons,
maar houdt u in ieder geval deze avond vrij. De kinderen worden dan om 17.30 uur
verwacht om nog even te herhalen wat ze overdag geoefend hebben en de ouders
worden dan rond 18.00 uur verwacht (de precieze tijd krijgt u nog te horen) om naar
het optreden van de kinderen te kijken en natuurlijk zullen er weer wat hapjes en
drankjes zijn. Het wordt vast en zeker weer een gezellige avond.

Laatste schooldag.
En dan is het alweer zover: 8 juli, de laatste dag van het schooljaar. Deze dag gaan
de kinderen van 8.30 uur tot 10.30 uur naar school en daarna kunnen ze aan hun wel
verdiende vakantie beginnen. Natuurlijk glijden we ook dit jaar weer de vakantie in.
Voor wie dit nog niet eerder heeft meegemaakt, het houdt in dat de kinderen om de
beurt van een glijbaantje de school uitglijden. Vast wel leuk om een foto van te
maken.

Van de MR.
Afgelopen vergadering is de "meivakantie" voor volgend jaar vastgesteld.
Besloten om dit gelijk te houden aan Voortgezet onderwijs.
Andere onderwerpen die besproken zijn:
- Veiligheid op school en schoolplein
- Jaarverslag MR
- Formatie en "lerarentekort"
- Analyse Cito.
- communicatie richting ouders
Volgende vergadering is op 15 juni , waarbij ook weer veiligheid op de
agenda staat. Input aan MR kan geleverd worden via MR@springplankrumpt.nl

Vakantietip.
Probeert u om in de vakantie met uw kind te blijven lezen. Uit onderzoek is gebleken
dat de kinderen anders het risico lopen om één of twee leesniveaus te zakken in de
vakantie en dat zou zonde zijn.

Eerste schooldag
De eerste schooldag, op 22 augustus, willen we weer openen met koffie, thee en
limonade op het plein. U bent van harte welkom als u uw kind naar school brengt.
Het is niet de bedoeling dat u mee de klas ingaat. Afscheid nemen doen we nog op
het plein.

Agenda:
23 juni
27 juni
29 juni
4 juli
6 juli
7 juli
8 juli
22 augustus

: rapport ophalen
: rapportgesprek ( fysiek)
: rapportgesprek (online)
: musical en afscheid groep 8
: wisseldag
: Eindfeest
: laatste schooldag, van 8.30 uur tot 10.30 uur
: start nieuwe schooljaar

