
De Springplank: Info 4. mrt-apr. ‘23

Welkom
Ook deze keer hebben we weer nieuwe gezichten op school. In groep 1 zien we Deen en
Miley. Mileys broertje Jaxx is gestart in groep 4. We wensen jullie een leuke schooltijd.

Algemeen

Luizencontrole.
Na iedere vakantie komen er een aantal ouders van de groep Luizenpluis op woensdag naar
school om alle kinderen te controleren op neten/luizen. Deze keer is er een ware explosie
geconstateerd, met name in de onderbouw.
Alle betreffende ouders hebben een bericht via Parro ontvangen, maar we vragen nu alle
ouders hun kind/kinderen extra te controleren de komende weken.

Hoofdluizen zijn kleine beestjes die leven op warme en behaarde plekjes op het hoofd. Daar
houden ze zich in leven door het zuigen van bloed. Ze kunnen zich vooral snel verspreiden
onder kinderen. Daarom is het belangrijk regelmatig te controleren, bijvoorbeeld 1 keer per
maand. Begin de behandeling zo snel mogelijk, liefst dezelfde dag.

Luis in je haar? Kammen maar!

Meer informatie kunt u vinden op: https://www.rivm.nl/hoofdluis

Tijd
Om 8.30 uur starten onze lessen. Regelmatig komt het voor dat de kinderen te laat in de
klas komen. Het ophangen van jassen, etc. kost namelijk best veel tijd.
Wilt u ervoor zorgen dat we op tijd kunnen starten? Niets is vervelender dan om een net
gestarte activiteit te moeten onderbreken.

Schoolvoetbal
Het is bijna zover. Alle groepen gaan deelnemen aan het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi op
de voetbalvelden van GVV in Geldermalsen. De wedstrijden zijn altijd op woensdagmiddag.
29 maart : groep 1 t/m 3
5 april: groep 6 t/m 8

19 april: groep 4-5.

https://www.rivm.nl/hoofdluis


Talentmiddagen.
Komende week starten we met de talentmiddagen. Onze kinderen kunnen dan een keuze
maken uit een aantal activiteiten. De kinderen werken drie keer aan dezelfde activiteit.
We hebben voor de volgende opzet gekozen.
Gr. 5 t/m 8 werken drie maandagmiddagen van 13.00 - 14.30 aan hun zelf gekozen activiteit.
Gr. 2 t/m 4 werken drie dinsdagmiddagen van 13.00 - 14.00 aan de activiteiten.
Gr. 1 werkt tijdens deze middagen bij hun eigen juf en in hun eigen lokaal.

Schoolfotograaf.
Maandag 17 april komt de schoolfotograaf op school. U krijgt t.z.t. daarover een bericht.

Koningsspelen.
Vrijdag 21 april vinden de landelijke Koningsspelen plaats.
Groep 1 t/m 4 blijven die dag op school. Groep 5 t/m 8 gaat naar de sportvelden van
Rhelico.
Verdere informatie volgt.

Nieuws groep 1-2

Thema beroepen.
Het thema beroepen is afgesloten. We hebben genoten van de lessen die door ouders zijn
gegeven. De kinderen hingen aan hun lippen. U bent via Parro op de hoogte gehouden van
de vele bezoekjes. Nogmaals hartelijk dank voor uw inzet.

Ontwikkelingsmaterialen.
De komende weken staan in het teken van de aanwezige materialen. De kinderen zullen
veel aan het werk zijn met de ontwikkelingsmaterialen.

Thema Lente
Na de ontwikkelingsweken starten we met thema lente waarin Pasen ook een plekje krijgt.
Zoals u kunt zien is de moestuin naast ons lokaal klaar gemaakt, zodat wij erin kunnen
werken/planten.

Voorstelling
Maandag 3 april geeft groep 1/2 een voorstelling. Als ouder bent u van harte welkom. We
starten om 14.00 uur in de hal van het hoofdgebouw. Waar het over gaat blijft een
verrassing.

Nieuws groep 3 -4
In de afgelopen weken zijn er tal van activiteiten geweest. U kunt hier op Parro alles over
lezen.

Nieuws groep 5-6
Groep 5 gaat komende vrijdag naar de zorgboerderij. Groep 6 is voor de voorjaarsvakantie
geweest. Zowel kinderen als bewoners genieten van deze bezoekjes.



Nieuws groep 7-8

Voorstelling
De leerlingen van 7/8 hebben hun voorstelling veranderd. Zij gaan de opening van het
Lentefeest verzorgen.
Ouders ATTENTIE. U bent van harte welkom, maar de datum/tijd is veranderd. De
voorstelling is nu: donderdag 6 april, 8.30 uur

Agenda
Maart
8 Luizenpluis
8 Peuteravontuur
13-20-27 Talentmiddagen groep 5 t/m 8
14-21-28 Talentmiddagen groep 2 t/m 4

April
3 Voorstelling groep 1/2
5 Peuteravontuur
5 Inloopgesprekken
6 Lentefeest / voorstelling gr. 7/8
6-10 Paasvakantie
14 Leescarrousel
17 Schoolfotograaf
18-19-20 Cito Entreetoets gr. 7
21 Koningsspelen
24 april t/m 5 mei Meivakantie


