Nieuwsbrief Basisschool De Springplank

Explosief
i.s.m. Peuterspeelzaal Het Ganzenhok

December 2020
Agenda

2 december
4 december
8 december
18 december
21 t/m 1 januari
6 januari
20 januari
22 januari
25 januari
29 januari

Explosief
Sinterklaasviering
MR-ouderpanel 2
Kerstviering
Kerstvakantie
Explosief
Voorleesontbijt
Springplank on stage
OR-4
Studiedag 1-8 vrij

Gefeliciteerd: lang zullen ze leven!
de jarigen van december

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

Sinterklaas
Dit jaar zal de sinterklaasviering
een andere vorm hebben dan
voorgaande jaren. KAS
Entertainment verzorgt een hele
leuke digitale sinterklaasviering
voor de groepen 1 t/m 4.
De kinderen krijgen iets lekkers
en wat te drinken tijdens de
ochtendpauze.
De groepen 5 t/m 8 vieren het sinterklaasfeest met surprises.
De kinderen nemen op donderdag de surprise al mee naar
school.

Kerstviering op school

4 december
8 december
9 december
11 december
13 december
16 december
17 december
18 december
20 december
21 december
22 december
23 december
24 december

Eva den Boer
Luuck de Bruijn
Nynke Kees
Kumru Karasalih
Jinthe Buijs
Joey Nuijten
Justin Vermeulen
Niels van Vossen
Sam de Leede Eenschoten
Abbey de Goede
Daan Nieuwlaat
Jonah Aarts
Max Moerland
Björn Aarden
Tom Fokke
Chelsey Plasmans

Dit jaar vindt de kerstviering
op vrijdagochtend 18
december plaats. De
kinderen ontbijten op
school. Het kerstontbijt
wordt verzorgd door school.
Verdere informatie volgt.

Een mooi initiatief

Juf Nancy heeft een mooie actie opgezet voor de ouderen in
verzorgingshuis Bosgaard. Kinderen van verschillende
groepen hebben tekeningen gemaakt voor de bewoners om
hen deze decembermaand extra in het zonnetje te zetten. Een
klein gebaar kan immers een groot verschil maken.
Deze week worden de eerste tekeningen gebracht.
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Herinnering ouderbijdrage 2020-2021

Onze ouderraad heeft besloten om dit schooljaar een halve
ouderbijdrage te vragen aan de ouders. Vanwege de
coronacrisis worden veel activiteiten geschrapt of krijgen ze
een andere opzet, gewoonweg omdat we ons aanpassen aan
de richtlijnen.
Dat betekent ook dat de ouderraad
minder uitgaven heeft.
Om deze reden is besloten om de
ouderbijdrage van € 30,- per jaar te
halveren voor dit schooljaar 20202021.
De jaarlijkse ouderbijdrage bedraagt
dit jaar dus €15,- per kind (ongeacht het aantal kinderen per
gezin). Wij verzoeken u het bedrag over te maken op
rekeningnummer NL72RABO0128006846 ten name van
Oudervereniging Basisschool de Springplank onder
vermelding van de voor- en achternaam van het oudste
kind van het gezin.
Ouders die hun kind inschrijven na 1 januari betalen
gebruikelijk de helft van de ouderbijdrage. Voor deze kinderen
gaat het dus om €7,50.
Het verzoek is om de bijdrage te voldoen vóór 1 januari 2021.
Mochten zich problemen voordoen rondom de betaling,
adviseren wij u contact op te nemen met de directie, Laura van
Aelst of Jack Nuijten.
De volgende explosief verschijnt
op 6 januari 2021
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