
De Springplank: Info 2 nov-dec ‘22

Welkom

Charlotte, Dafnis, Emma en Sofia zijn onze kleuters die aan het wennen zijn in
groep 1/2. Zij zijn een aantal dagdelen op school. Pietje, Olivier, Jinthe, Vidas,
Evi en Olivier zijn vier jaar geworden en komen nu dagelijks naar school.

In groep 2 hebben we Matthijs mogen verwelkomen, in groep 3 Iesa mogen
verwelkomen en in groep 7 Dawid.
We wensen alle kinderen een fijne schooltijd toe.

Start schoolmelk
Onze school doet dit schooljaar mee met project schoolzuivel. We starten
hiermee in de week van 7 november. Gedurende 20 weken krijgen de leerlingen
twee dagen in de week melk of karnemelk aangeboden. Dit zal op de dinsdag
en woensdag zijn. Alle kinderen hebben die dag een lege beker bij zich waarin
de melk geschonken kan worden. Op de overige dagen (ma-do-vr) brengen
leerlingen zelf een beker drinken mee.
Wij hopen dat jullie er zin in hebben!

Talentmiddagen
Tijdens de talentmiddagen willen wij graag de verschillende talenten van de
leerlingen aanspreken. Drie maandagmiddagen op rij zullen de leerlingen bezig
zijn met een nieuw talent te ontwikkelen, we zijn hier maandag mee begonnen.
Er worden verschillende experts ingevlogen om deze lessen te geven. Zo wordt
er bijvoorbeeld; strip getekend, toneel gespeeld, la cross gespeeld, gekookt en
gitaar gespeeld.
In maart zullen de talentmiddagen weer terug keren, de kinderen gaan dan aan
de slag met een ander talent.



Kinderboekenweek
Voor de herfstvakantie was de kinderboekenweek. In alle groepen zijn wij bezig
geweest met het thema Gi Ga Groen! Deze week is geopend door een geweldige
voorstelling van groep ¾. Wauw! Wat deden ze het goed. Er zijn extra
leesactiviteiten geweest, zo las groep ⅞ voor aan groep ½, ging er iedere dag
een leesbel; Als deze afging moest de hele school lezen en hebben de kinderen
hun oude boeken verkocht op de boekenmarkt. Groep ⅚ en ⅞ hebben veel
activiteiten samen gedaan, ze maakten hun eigen survival gids, zongen, dansen
en knutselden samen tijdens dit thema. De kinderboekenweek is afgesloten door
een kijkavond met optredens van alle groepen. Foto’s van alle activiteiten zijn
terug te zien op de website.

Spelen in de bosjes
Binnen onze visie vanuit Human Dynamics willen we de kinderen zoveel mogelijk
in aanraking laten komen met de natuur. Tijdens het buitenspelen spelen onze
kinderen dus ook veel in de bosjes. Hutten bouwen, diertjes zoeken,
verstoppertje spelen, boomklimmen de kinderen genieten er volop van. Een keer
thuiskomen met een vieze broek/jas of schoenen kan daardoor niet voorkomen
worden. Ook struikelen kinderen meer dan op een stenen ondergrond, of tegen
takken aanlopen wil natuurlijk ook voorkomen. Een kapotte knie, een schram in
het gezicht het hoort bij avontuurlijk spelen. Een ruzie krijgen, “Jullie hebben
onze hut kapot gemaakt” en weer oplossen zijn belangrijke leerervaringen. Dit
zijn belangrijke onderdelen van ontwikkelen en groeien, even belangrijk als
rekenen en taal.

Verkeersveiligheid
Nu het donkere jaargetijden weer begonnen is, willen we uw hulp inroepen voor
de veiligheid in onze straat. Al jaren zijn we met de gemeente in gesprek om
meer/betere parkeerplaatsen te realiseren bij de school. Onze school heeft een
groeiend leerlingaantal en veel kinderen wonen niet op loop- of fietsafstand van
de school. Helaas lopen we als school tegen een muur aan. Iedereen snapt de
situatie, maar verder dan wat extra’s drempels komen we niet. U kunt ons
helpen door af en toe eens een melding te doen in de Avri app. Kies hierbij voor
openbare ruimte - verkeer en parkeren - verkeersveiligheid en maak een
melding. Wie weet helpt dit om het parkeerprobleem aan te pakken.



Nieuws groep 7/8
● In groep7/8 starten we op maandagmiddag 21 november met Passie en

Talent. Met dit lesprogramma gaan de leerlingen leren inzicht te krijgen in
verschillen, ontdekken ze welke dynamiek het best passend is bij hen
(emotioneel, fysiek of mentaal) en werken ze aan vaardigheden als leren,
samenwerken, communicatie en problemen aanpakken. Dit programma
duurt t/m februari 2023.

● Op 14 oktober is in groep 7/8 de spraakwaterrap opgenomen! Het project
SPRAAKWATER RAP van OOGPUNT Schooltheater wordt in opdracht van de
gemeente uitgevoerd. Het is een educatieve videoclip over water, milieu
en duurzaamheid. Jullie kunnen de videoclip bekijken via deze link:
https://www.youtube.com/watch?v=9eu-ZgpqH5Y

● In groep 7-8 doen we mee aan de Nationale Voorleeswedstrijd, we hebben
veel geoefend met voorlezen en de voorrondes in de klas zijn geweest. De
winnaar van onze klas is: ? In januari en februari zijn de regiorondes. Als
onze schoolkampioen de regioronde(s) heeft gewonnen dan mag hij/zij
door naar de provinciale finale. De provinciewinnaar gaat door naar de
landelijke finale!

Oproep Jongerenkoor Beedse Bende
Woensdag 2 november trappen we af met ons nieuwe Jongerenkoor:
Beesdse Bende.
Ben je ouder dan 8 en jonger dan 17 èn hou je onwijs van zingen? Dan is
Beesdse Bende wat voor jou! Met dit gloednieuwe popkoor willen we zoveel
mogelijk voice-minded jongeren uit de regio bij elkaar brengen om samen
gezellig muziek te maken. We zingen popmuziek en streven er naar om (alleen)
songs te zingen die je kent van je hitlijsten op radio, spotify, youtube of TikTok.
Alleen muziek van nu dus. Meer weten? Check Beesdse Bende en schrijf je
gelijk in voor de gratis proefles op 2 november om 16:30-17:30!
http://www.zangschoolbeesd.nl

Agenda
Oktober
31 Talentmiddag 1

November
2 Peuteravontuur
7 Talentmiddag 2
8/9 Start schoolmelk (altijd dinsdag en woensdag)

https://www.youtube.com/watch?v=9eu-ZgpqH5Y
https://zangschoolbeesd.us4.list-manage.com/track/click?u=28046dd15e69f0e83fcad00c9&id=af0e5d212b&e=120898c2a7
https://zangschoolbeesd.us4.list-manage.com/track/click?u=28046dd15e69f0e83fcad00c9&id=3bfc76b5a4&e=120898c2a7
https://zangschoolbeesd.us4.list-manage.com/track/click?u=28046dd15e69f0e83fcad00c9&id=ab7de5b988&e=120898c2a7


9 Inloopgesprekken groep 1 t/ 8
14 Talentmiddag 3
21 Start passie en talent
22/ 23 Schoen mee naar school nemen.

December
5 Sinterklaasviering
7 Peuteravontuur
7 Medezeggenschapsvergadering
22 Kerstfeest
26 start Kerstvakantie
9 januari Start school


