Nieuwsbrief Basisschool De Springplank

Explosief
i.s.m. Peuterspeelzaal Het Ganzenhok

Januari 2021
Agenda

20 januari
22 januari
25 januari
29 januari
3 februari
9 februari
11 februari
12 februari
15 februari t/m 19 februari
22 februari
26 februari

Voorleesontbijt
Springplank on stage
OR-4
Studiedag 1-8 vrij
Explosief
MR- Ouderpanel 3
Rapport 3-8
Carnaval op school
Voorjaarsvakantie
Start kind-oudergesprekken
Schooladvies groep 8

Gefeliciteerd: lang zullen ze leven!
de jarigen van januari

1 januari
4 januari
5 januari
8 januari
9 januari
11 januari
12 januari
15 januari
17 januari
20 januari
26 januari
27 januari

Beste wensen!

Silvana Tesfay Weldemichael
Defne Karasalih
Jayvi de Groot
Emily van de Poll
Fenne van Geel
Janey van Eijk
Merel van der Velde
Bas Brouwer
Juf Mariëtte
Davey van Eijk
Qiyara Klop
Joey Antens
Dean Krinkels
Hannah van Hese
Lilly Landa
Tess Lievegoed

Het team van De Springplank wenst iedereen een heel
gelukkig nieuwjaar met veel mooie momenten, geluk en een
goede gezondheid.
Ook wensen we jullie heel
veel succes komende tijd
met het thuisonderwijs.

Burgemeester Elkhuizenlaan 55
4661 CJ Halsteren
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Verbouwing aula en teamkamer

Momenteel wordt er in de school hard gewerkt. De aula en de
teamkamer worden vernieuwd. Het oude computerlokaal wordt
de nieuwe teamkamer en de aula wordt geverfd en er komt
nieuw meubilair.
We hopen dat het eind van de maand klaar is en zullen dan
zeker de foto’s met u delen.

Lockdown

Op dit moment is niet zeker of de lockdown stopt of verlengd
wordt na 18 of 19 januari 2021. We houden rekening met een
verlenging. Dan is niet zeker of de basisscholen gesloten
zullen blijven of weer open gaan. We zullen u uiteraard zo
goed mogelijk informeren. Als we dicht blijven zullen we
doorgaan met online onderwijs. Dat is niet ideaal maar we
staan er wel veel beter voor dan in het voorjaar. Heeft u
vragen t.a.v. uw kind of het online onderwijsaanbod neem dan
via Social Schools contact op met de eigen leerkracht. In de
meeste groepen werken twee leerkrachten samen. We
adviseren u om beide leerkrachten in het bericht te zetten. De
leerkracht die die dag werkt zal uw bericht beantwoorden. Voor
algemene vragen of vragen betreffende de noodopvang kunt u
contact opnemen met de directie: Laura en Jack.
U mag er vanuit gaan dat leerkrachten berichten lezen en
beantwoorden op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur.

De volgende explosief verschijnt
op 3 februari 2021
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