Nieuwsbrief Basisschool De Springplank

Explosief
i.s.m. Peuterspeelzaal Het Ganzenhok

Augustus/september 2020
Beste ouders/verzorgers,
Maandag 24 augustus zit de zomervakantie erop en gaan we
weer naar school. We hopen dat u heeft genoten van een fijne
vakantie. Wij hebben zin om weer te starten!
Een aantal dagen geleden heeft u via Social Schools een brief
ontvangen van ons bestuur. Hierin stond o.a. dat het onderwijs
op dezelfde wijze als voor de zomervakantie wordt
georganiseerd en ingericht. In deze nieuwsbrief beschrijven we
wat dit concreet betekent voor onze school.

Agenda
14 augustus
23 augustus
24 augustus
8 september
18 september
21 september
28 september
30 september

Juf Alexandra 25 jaar
ambtsjubileum
Juf Marjon 40 jaar
ambtsjubileum
Eerste schooldag
Schoolfotograaf
Springplank on stage
Ouderraad
Start kind-oudergesprekken
Start Kinderboekenweek
Explosief

Gefeliciteerd: lang zullen ze leven!
de jarigen van augustus en september.

Burgemeester Elkhuizenlaan 55
4661 CJ Halsteren
 0164-682786
 despringplank@lpsnet.nl
 www.springplankbs.nl

16 september
17 september
19 september
20 september
25 september
27 september
28 september
30 september

Ryan van Tilburg
Rowena Keijzers
Jayden van Gastel
Chrissy Mens
Jente Nuijten
Meneer Henk
Samuel Andriese
Jack Lozekoot
Juf Esther
Liyem Huijps

Gezondheidsklachten

Voor kleuters geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon
naar school mogen, behalve:
- als het kind ook koorts of andere COVID-19 klachten heeft;
- als het kind een huisgenoot is van een patiënt met een
bevestigde COVID-19;
- als een huisgenoot van het kind koorts (boven 38 graden
Celsius) en/of last van benauwdheid heeft.
Voor kinderen in groep 3 of hoger gelden de normale regels
voor thuisblijven:
- bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij
COVID-19 (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte
hoest, verhoging, koorts vanaf 38 graden Celsius en/of
plotseling verlies van reuk of smaak).
- als een huisgenoot van het kind koorts (boven 38 graden
Celsius) en/of last van benauwdheid heeft.

Wijziging quarantaine termijn

1 augustus
4 augustus
14 augustus
15 augustus
16 augustus
17 augustus
21 augustus
22 augustus
27 augustus
29 augustus
31 augustus
1 september
6 september
7 september
9 september

Ruwin Roks
Renske Janssen
Teun van Dijk
Isa van Ooijen
Dean van de Merbel
Juf Marjon
Nienke van Kuijk
Juf Alexandra
Wies Mulder
Eliza Kortsmit
Myrthe Oostvogels
juf Nancy
Rosalie Kluft
Meneer Robbert
Riff Kostermans
Jasper Mouwen
Esther Rijkers
Indy Dockx

De overheid heeft de duur van de thuisquarantaine bijgesteld
van 14 naar 10 dagen. Ouders/verzorgers die in
thuisquarantaine zitten mogen hun kinderen niet zelf naar
school brengen

Ouders in school
Nog steeds is het helaas noodzakelijk om zo min mogelijk
volwassenen bij elkaar in de buurt te laten zijn. Daarom blijven
we de maatregelen hanteren waarbij we ouders vragen om
niet in de school en het schoolplein te komen. Enkel de ouders
van de kleutergroepen mogen het schoolplein op.
Dit betekent ook dat de geplande inloop- en informatieavonden
in september en oktober niet doorgaan.
De kind-oudergesprekken vinden plaats via beeldbellen.
Uitzonderingssituaties zijn te bespreken met de directie. Als er
een uitzonderingssituatie ontstaat en ouders toch in de school
moeten zijn, wordt gevraagd een gezondheidsverklaring in te
vullen. Zie hiervoor eerder verzonden brief van ons bestuur.
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Inloop en continurooster

Vanaf maandag starten we met het continurooster.
Schooltijden
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Onderbouw
Groep 1 t/m 4
08.30 – 14.15 uur
08.30 – 14.15 uur
08.30 – 14.15 uur
08.30 – 14.15 uur
08.30 – 12.00 uur

Bovenbouw
Groep 5 t/m 8
08.30 – 14.15 uur
08.30 – 14.15 uur
08.30 – 14.15 uur
08.30 – 14.15 uur
08.30 – 13.00 uur

Vanaf 8.20 gaan de deuren van de school open en kunnen de
kinderen gelijk doorlopen naar de klas. De kinderen worden in
de klas ontvangen door de leerkracht. Ook zal er op het
schoolplein tussen 8.20 en 8.30 gesurveilleerd worden.
We willen graag om 8.30 beginnen met de lessen, dus zorg
dat uw zoon/dochter op tijd op school is, zodat ze nog rustig de
jas en tas kunnen opruimen voordat we starten om 8.30.
We blijven voorlopig de verschillende ingangen gebruiken,
zolang het weer het toelaat. Dit betekent het volgende:
- Groep 1/2a: via de Waterstraat komen de kinderen
het schoolplein op en kunnen naar de klas lopen via
de tuindeur van de groep (dus over het grasveldje).
De juf staat op het bordes en ouders brengen hun
kind tot in het zicht van de leerkracht. Ophalen
gebeurt andersom. Ouder kunnen op het schoolplein
voor het grasveldje wachten. Wachtende ouders
houden minimaal 1,5 meter afstand.
- Groep 1/2b: via de Waterstraat komen de kinderen
het schoolplein op. De kinderen worden gebracht tot
de schuine opgang bij de kleuteringang. De juf wacht
bij de deur. Het laatste stukje lopen de kinderen zelf.
Het ophalen gebeurt andersom vanaf de
gebruikelijke bankjes op het schoolplein bij de
speelzaal. Ouders wachten in het zicht van de
bankjes. De juf komt met de kinderen naar buiten en
controleert of elk kind wordt opgehaald. Wachtende
ouders houden minimaal 1,5 meter afstand.
- Groep 3: via de ingang bij de aula naar binnen en
vandaar naar de groep. Deze kinderen gebruiken de
poort aan de Waterstraat.
- Groep 4: via de ingang bij de aula naar binnen en
vandaar naar de groep. Deze kinderen gebruiken de
poort aan de Elkhuizenlaan.
- Groep 5: langs de groene voordeur aan de voorzijde
van de school. Deze kinderen gebruiken de poort
aan de Elkhuizenlaan en mogen de fietsen bij de
voordeur zetten.
- Groep 6, 7 en 8: via de nooddeur in de eigen klas.
Deze kinderen gebruiken de poort aan de
Elkhuizenlaan.
Alle kinderen zijn op dezelfde tijd uit en ook dan worden de
verschillende uitgangen gebruikt. We vragen ouders om één
ouder per gezin naar school te laten komen om weg te
brengen en op te halen

Lunchen bij het continurooster

De invoering van het continurooster houdt in dat alle kinderen
in de klas lunchen. We vragen u om eten én drinken mee te
geven voor de lunch. Als u het belangrijk vindt om eten koel te
houden adviseren wij u om voor een kind een klein koeltasje
aan te schaffen. Met een koelelement erin blijft het eten en
drinken lekker koel. Verder verzoeken we u om geen snoep
mee te geven voor de lunch of de pauze. Tevens is het advies
om bij de lunch te kiezen voor gezonde alternatieven. Kleine
tip: internet staat vol met leuke en gezonde alternatieven.
Er mag voor de ochtendpauze een tussendoortje mee naar
school. Drinken sowieso en woensdag, donderdag en vrijdag
zijn de fruitdagen. Op maandag of dinsdag kan er een koek of
notenreep mee of iets dergelijks. Ook dan geen snoep
meegeven s.v.p.. Dank voor uw medewerking.

Verjaardagen

Kinderen mogen weer trakteren. Dit
moet een traktatie zijn die in
verpakking is ingekocht en dus niet
‘selfmade’is. (Het mag dus
bijvoorbeeld geen ingepakte
zelfgebakken cupcake zijn.) De kinderen krijgen de traktatie
dan mee naar huis.

B-Fit programma en voortaan minder snoep
Op De Springplank vinden we het bevorderen van gezondheid
en gezonde leefstijl belangrijk. Daarom doen wij mee aan het
B-Fitprogramma van de gemeente en de Fitfabriek. Dit
betekent extra begeleiding van gezond bewegen, zoals extra
pauzesport. Verder krijgen de kinderen smaaklessen door
gastdocenten. Dat alles heeft als doel om kinderen bewust te
maken van gezonde voeding en beweging.
Eerder las u al dat snoepen bij de lunch niet meer is
toegestaan. Terughoudendheid t.a.v. snoepen op school past
in ons beleid. Snoepen kan nog wel bij een feestje of
feestelijke activiteit. We willen echter het dagelijkse snoepen
op school serieus afremmen. Vandaar deze maatregelen. We
vragen aan alle ouders om hieraan mee te werken. De
overgang naar het continurooster is een goed moment om dit
in te voeren. Als kinderen in de klas zien dat niemand meer
extra snoept, dan is het voor iedereen gemakkelijker om te
accepteren. In korte tijd zijn we er aan gewend.
Wilt u ons beleid mee ondersteunen?

Gym groep 3 t/m 8

De Sporthal gaat open voor de gymles. De eerste gymles is al
meteen maandag op de eerste schooldag. Natuurlijk zijn er in
de Sporthal ook maatregelen. Er zijn looproutes en het is
tevens de bedoeling dat kinderen na het omkleden hun
normale kleding in hun gymtas stoppen. Deze gaat mee de
zaal in en wordt aan de kant gelegd. Zorgt u voor een tas die
groot genoeg is. Daarnaast vragen we u te controleren of de
gymschoenen nog passen.
Groep 3 t/m 8 gymt op maandag en donderdag.
Maandag
Zaal 1
Zaal 2
8.45-9.30
Groep 8
Groep 6
9.30-10.15
Groep 4
Groep 3
10.30-11.15
Groep 7
Groep 5
Donderdag
10.30-11.15
Groep 7
Groep 5
11.15-12.00
Groep 4
Groep 3
12.30-13.15
Groep 8
Groep 6
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Gym kleuters

Dinsdag start de gymles weer voor de kleuters. Wilt u
controleren of de gymschoenen nog passen en deze voorzien
van naam? De gymschoenen blijven dan op school in de
luizenzakken.

Desinfectie

Bij binnenkomst worden de handen gedesinfecteerd. Voor het
eten en drinken en na het toiletbezoek worden de handen
gewassen. In elke klas is handdesinfectie aanwezig en
desinfecterende doekjes (wipes). Aan het eind van de dag
maken de kinderen hun eigen werkplek en materialen (voor
zover mogelijk) schoon.

Contact met de leerkracht
Wit u contact opnemen met de
leerkracht kunt een persoonlijk
bericht sturen via Social Schools of
bellen naar school. De chatfunctie
hebben we uitgezet, omdat
leerkrachten hier geen
notificatie van krijgen. Het is al een
paar keer gebeurd, dat we berichten hebben gemist. Als u een
persoonlijk bericht stuurt, dan ontvangt de leerkracht een
mailtje.

Akkoordverklaring beeldopnamen op school.
Op korte termijn ontvangt u via uw kind een formulier voor
goedkeuring i.v.m. privacy. Zoals beeldopnamen.

Formulier beeldopnamen (AVG)
Elk schooljaar moeten ouders opnieuw toestemming verlenen
of foto’s en andere beeldopnamen gemaakt mogen worden
voor schoolgebruik. Het gaat om beeldmateriaal voor
- Onze nieuwsbrief Explosief,
- Beeldmateriaal voor in de schoolgids ,
- Beeldmateriaal socialmedia zoals de Facebookpagina
- Beeldmateriaal voor de website van De Springplank
- Deelname aan onderzoeken/vragenlijsten bij de kinderen
- Akkoord voor motorische screening door de Fitfabriek
Wij registreren dat in de leerlingadministratie, ieder schooljaar
opnieuw. Op het formulier kunt u aangeven voor welke
onderdelen u toestemming geeft. Hiermee voldoen we aan de
wettelijke eisen van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG)
Wij hebben als school de intentie hebben om zeer zorgvuldig
te zijn en er zullen sowieso geen compromitterende foto’s
gebruikt worden. Het lijkt ons goed om u erop te wijzen dat
indien u geen toestemming verleent, uw kind ook nooit op de
foto zal staan. Uiteraard staat het u vrij om een keuze te
maken.
Graag het formulier invullen en ondertekenen en retour geven.
Verder willen we erop wijzen dat AVG voorschrijft dat zonder
ingeleverd formulier wij er vanuit moeten gaan dat geen
toestemming verleend wordt voor beeldopnames. Wilt u ons
en uzelf een plezier doen en geeft u vlot het ondertekende
formulier mee.
Hartelijk dank.

Hoofdluiscontrole

Voorlopig zal er geen hoofdluiscontrole plaatsvinden. We
vragen u om uw kind zelf te controleren.
Let hierbij op:
- Bekijk de haren van uw kind In het daglicht.
- Bekijk per keer stukjes van maximaal pink-dikte.
- Meestal zit een levende neet op max 1 cm van de
hoofdhuid en heeft het een zandkleurtje.
- Is het eruit te halen met 2 vingers dan is het geen
neet. Moet je gebruik maken van je nagels om het
eruit te halen, dan is het hoogstwaarschijnlijk wel
een neet.
- Bij twijfel kun je de eventuele neet op een wilt
papiertje met plakband plakken en uitvergroten met
de camera op de telefoon.
- Plekken waar luizen graag zitten is op de kruin, in de
nek en achter de oren.
Mocht u hoofdluis
constateren bij uw kind,
wilt u dit dan doorgeven
aan de leerkracht?
Succes met kriebelen!

Luizenzakken

Denkt u eraan de luizenzakken weer mee naar school te
nemen?

Schoolfotograaf

Dinsdag 8 september
komt de schoolfotograaf.
Broers en/of zussen die
op school zitten kunnen
samen op de foto.
Helaas is dit niet mogelijk
voor gezinsfoto’s, dus
geen ouders of
broertjes/zusjes die nog
niet bij ons op school
zitten i.v.m. de restricties.
De volgende explosief verschijnt
op 30 september 2020
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