Nieuwsbrief Basisschool De Springplank

Explosief
i.s.m. Peuterspeelzaal Het Ganzenhok

November 2020
Agenda

1 november
2 november
3 november
14 november
20 november
23 november
30 november
2 december
4 december
8 december
17 of 18 december

Herdenking monument bij Kijkuit
Jaarvergadering ouderraad
Informatieavond groep 7 en 8
(online)
Aankomst Sinterklaas
Cijferrapport 3 -8
Kijk-rapport 1-2
Start oudergesprekken groep 1-4
Ouderraad 3
Explosief
Sinterklaasviering
MR-ouderpanel 2
Kerstviering

Gefeliciteerd: lang zullen ze leven!
de jarigen van november

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

Jaarvergadering ouderraad

De jaarvergadering van de ouderraad is gepland op maandag
2 november 2020. Deze vindt online plaats en daarom kunnen
belangstellende ouders helaas niet deelnemen. In de bijlage bij
het bericht vindt u het jaarverslag van 2019-2020. Als u wilt
reageren naar de ouderraad, of input wil geven…stuur dan een
mailtje naar or.springplankbs@gmail.com
U kunt ook persoonlijk contact opnemen met

Activiteiten afgelast of in andere vorm
Vanwege Corona worden activiteiten afgelast of gaan ze door
in een andere vorm. De lampionnenoptocht gaat niet door. De
informatieavond voor groep 7 en 8 over het voortgezet
onderwijs vindt online plaats.
Ook voor het Sinterklaasfeest is op dit moment nog niet
bekend op welke wijze dit gevierd wordt. Daarover volgt nog
bericht. Natuurlijk gaat het feest wel door, maar of de
goedheiligman fysiek aanwezig kan zal zijn is nog niet zeker.
We houden u op de hoogte.

Dank je wel voor begrip en medewerking

8 november
9 november
12 november
20 november
22 november
23 november
25 november
27 november
30 november

Willemijn van Okkenburg
Sam van Eekelen
Jesse van Tilburg
Indy van Prehn
Kaylee de Wilde
Noa van Prehn
Froukje Janse
Guus Blaaubeen
Kiki Geuze
Sanne van den Berge

De coronacrisis treft ons allemaal. Helaas zijn wij in de
afgelopen weken ook geconfronteerd met uitval van
leerkrachten wat we niet konden vervangen en het eind is nog
niet in zicht. We beseffen heel goed hoe lastig het voor ouders
kan zijn…sinds maart is het steeds opnieuw schakelen en
weer aanpassen.
We zijn onze ouders super dankbaar voor de steun, begrip en
medewerking die we mogen ervaren. U schakelt steeds met
ons mee. We horen ook veelvuldig dat ouders blij zijn met de
heldere communicatie. We waarderen enorm dat ouders ons
dat laten weten. We zullen hiervoor ons best blijven doen.
Een dikke merci voor alle ouders en blijf hopelijk gezond!

De volgende explosief verschijnt
op 2 december 2020
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