Nieuwsbrief Basisschool De Springplank

Explosief
i.s.m. Peuterspeelzaal Het Ganzenhok

april 2021
Agenda
1 april
2 april

5 april
13 april
19 april
20-21 april
23 april
24 april – 9 mei
12 mei
13 en 14 mei
17 april
21 mei
24 mei
25 mei

Praktisch verkeersexamen groep 7- 8
Goede Vrijdag – Paasviering in
aangepaste vorm in de eigen groep
Tweede Paasdag vrij
MR-ouderpanel (onder voorbehoud)
Vergadering ouderraad
IEP-toets groep 8
Koningsspelen in aangepaste vorm
Meivakantie
Explosief
Hemelvaart vrij
Vergadering ouderraad
KIJK-rapport 1-2
Tweede Pinksterdag vrij
Start oudergesprekken groep 1-2

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

Paasviering en Koningsspelen
De komende activiteiten kunnen doorgang vinden, hetzij in
aangepaste vorm. Zoals u weet kunnen we de groepen niet
mixen. De leerkrachten hebben in samenwerking met de
ouderraad plannen gemaakt waarin beide activiteiten wel
kunnen doorgaan. Iedere groep blijft in de eigen klas of in de
eigen bubbel.

Paasviering
Op vrijdag 2 april zal de paasviering op de Springplank
plaatsvinden. We starten om 08.30 uur met het paasontbijt,
welke verzorgd wordt door bakker Bogers. Er zal rekening
gehouden worden met de verschillende dieetvoorschriften,
(vegetarisch, halal, glutenvrij, lactosevrij) zodat iedereen aan
het ontbijt deel kan nemen. Aan u het verzoek om uw
kind(eren) een beker/mok + fruit mee naar school te geven.
Verder zullen we gaan genieten van Springplank on stage
‘digitaal’, paaseieren zoeken en zal het paasverhaal worden
verteld. De rest van de ochtend hebben de kinderen een eigen
programma in de klas.
Ondanks de maatregelen zullen we er gezamenlijk voor
zorgen dat het een mooie, gezellige en feestelijke paasviering
zal worden.
Met vriendelijke groeten, de paascommissie

Schoolkamp groep 8 gaat niet door
Gefeliciteerd: lang zullen ze leven!
De jarigen van april
2 april
4 april
7 april
10 april
16 april
18 april
25 april
26 april
30 april

Levi Loos
Eleena van Kaam
Thomas Kluft
Boris Lambregts
Nima van der Weegen
Mike Brouwer
Bram Gaartman
Eliza Ijzermans
Linsey Rumkorf
Stan Dockx

Half mei stond het schoolkamp gepland. Ook dit jaar gaat het
vanwege Corona niet door. We kunnen op dit moment niet
voorspellen hoe de omstandigheden zijn in mei. De locatie
wordt ook bezocht door andere groepen. Dat zien we met
name voor de overnachtingen niet zitten. Evenals vorig jaar
organiseren we een leuke alternatieve dag. Deze plannen we
later in het jaar zodat ook de kans toeneemt dat deze dag kan
doorgaan.

Verkeer rond de school
We willen u vriendelijk verzoeken
bij het halen of brengen
gebruik te maken van de
“verplichte” rijrichting.
Dat betekent dat u de Waterstaat
vanaf de Wagnerstraat
nadert en zo de kinderen aan de
kant van het trottoir (rechts)
laat uitstappen. Het parkeren aan de overkant van de
Waterstraat is niet veilig!!
We vragen u, i.v.m. de beperkte aanwezigheid van
parkeerplaatsen, de auto iets verder van de school te parkeren
en het laatste stukje te lopen.
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Nieuwe website, nieuw logo

Momenteel wordt er gewerkt aan
een nieuwe website voor de
Springplank. Dit is onderdeel van
de professioneleringsslag binnen
de Lowys Porquinstichting. De
nieuwe website wordt voorzien
van nieuwe teksten, foto’s en krijgt
een nieuwe opmaak. Ook zal het
logo vernieuwd worden.
Voor de nieuwe website worden
door een professionele fotograaf
sfeerfoto’s en teamfoto’s gemaakt. Ouders die hebben
aangegeven dat hun kind niet op de foto mag voor de website
houden we natuurlijk buiten beeld. In het begin van ieder
schooljaar en bij inschrijving kunnen ouders dat aangeven en
dit staat geregistreerd in onze leerlingadministratie.
Verder laten we een virtuele rondleiding maken met 3D
opnames, van zowel de binnenkant als buitenkant van het
gebouw. Voor nieuwe ouders is het leuk om zodoende een
kijkje te nemen in de school. U kunt deze virtuele rondleiding
vergelijken met google-streetview. Alle personen die mogelijk
in beeld komen zullen hier geblurd worden zodat niemand
herkenbaar is. Ook hierbij worden kinderen waarvan ouders
geen toestemming hebben verleend voor foto’s op de website
uit beeld gehouden.
Mocht u wel toestemming hebben gegeven voor foto’s op de
website en toch bij nader inzien dit willen wijzigen verzoeken
wij u om dat tijdig te melden via Social Schools bij de
leerkracht en bij de directie.

6. Als u uw kind niet wilt laten testen, dan moet u helaas
wachten tot uw kind 24 uur klachtenvrij is.

We hopen natuurlijk dat de sneltesten voor het onderwijs, die
zijn toegezegd door het ministerie vlot beschikbaar komen.
Daar is momenteel nog niets over bekend en ook niet over
over de wijze waarop deze sneltesten worden ingezet. Voor
alle zorgvuldigheid: ouders blijven ALTIJD verantwoordelijk
voor dit soort zaken. U hoeft niet ongerust te zijn…we zullen
altijd om toestemming vragen bij medische handelingen, dus
ook voor testen.

Schoolvakanties 2021-2022

Hierbij alvast een overzichtje voor het komende schooljaar:
Herfstvakantie: 25-10-2021 t/m 29-10-2021
Kerstvakantie: 27-12-2021 t/m 07-01-2022
Voorjaarsvakantie: 28-02-2022 t/m 04-03-2022
Tweede Paasdag: 18-04-2022
Meivakantie: 25-04-2022 t/m 06-05-2022 incl Koningsdag
Hemelvaart: 26-05-2022 t/m 27-05-2022
Tweede pinksterdag: 06-06-2022
Zomervakantie: 25-07-2022 t/m 06-09-2022

Snottebellenbeleid – herhaling bericht!

Zoals u weet is het snottebellenbeleid aangepast met de
heropening van de scholen. Nu mogen kinderen met een
simpele neusverkoudheid NIET naar school. We merken dat
de maatregelen niet voor iedereen duidelijk zijn. Dat is
logisch…het verandert iedere keer. Voor alle duidelijkheid nog
eens de richtlijnen die wij strikt moeten volgen:
1. Bij neusverkoudheid mag uw kind NIET naar school, ook
niet in de kleutergroep.
2. Als uw kind 24 uur klachtenvrij is mag uw kind weer naar
school.
3. Bij twijfel NIET toch proberen en uw kind naar school sturen.
We willen geen enkele risico nemen… er is al een school in
Nederland waarin onder kleuters een grote uitbraak heeft
plaatsgevonden.
4. Bij hooikoorts of astma overlegt u met uw arts. Wij volgen
dat advies en als uw arts geen advies kan geven dan kunt u
altijd uw kind laten testen.
5. Er wordt dringend geadviseerd vanuit de overheid om uw
kind te laten testen via de GGD. Bij een negatieve testuitslag
mag uw kind meteen weer naar school.

We vragen alle ouders vriendelijk en ook dringend om zich aan
het snottebellenbeleid te houden. Als uw kind klachten krijgt
die gerelateerd kunnen worden aan Covid-19 kunt u altijd de
beslisboom gebruiken. Kort geleden hebben we die
toegestuurd en u vindt deze ook op onze website.
Hartelijk dank voor uw medewerking.

Tip aan ouders/verzorgers: DigiD voor je kind
aanvragen
Het maken van een afspraak voor een coronatest kan via het
landelijke afsprakennummer, maar ook met DigiD via de
website www.coronatest.nl. Daarnaast kun je met DigiD ook
online je testuitslag inzien, zodat je niet altijd hoeft te wachten
tot je gebeld wordt over de uitslag.
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Bericht van de Quirinusparochie
Kruisweg in de Quirinuskerk
Pasen vieren in Corona-tijd is anders. Maar niet onmogelijk.
In de H. Quirinuskerk (Dorpsstraat 51, Halsteren) wordt op
Goede Vrijdag 2 april de kerk open gesteld vanaf 13.00 uur om
een kaarsje aan te steken of een bloem neer te leggen bij het
kruis.
Om 15.00 uur is er een Kruisweg met Kinderen. Kinderen én
volwassenen zijn van harte welkom.
Bij deze Kruisweg lopen we door de kerk langs alle
kruiswegschilderijen in de kerk (kruiswegstaties). Bij iedere
kruiswegstatie wordt even stil gestaan, leest de pastor voor
wat je ziet en wordt daarna de afbeelding getrokken naar ons
dagelijks leven: wat doet deze scene met ons?
Een ingetogen viering, de moeite waard. De kinderen kunnen
ook een bloem meenemen om te leggen bij het kruis.
We houden in onze kerk ons aan de corona-maatregelen. Dat
betekent dat in de kerk tijdens het lopen een mondkapje
verplicht is, dat bij binnenkomst de handen worden
gedesinfecteerd, dat er 1,5 m afstand wordt gehouden en dat
voor de Kruisweg om 15 uur je je moet aanmelden via de
website. Er kunnen maximaal 30 mensen aanwezig zijn.
Online reserveren voor de kruisweg met kinderen kan via
https://sint-christoffel.nl/reservering-halsteren/
Voor de Open Kerk vanaf 13 uur is geen inschrijving nodig.
Bent u niet in staat om bij deze of andere vieringen aanwezig
te zijn, dan kunt u overigens de avondvieringen (Witte
Donderdag, Goede Vrijdag en Paaswake) om 19.00 uur via
een livestream volgen.

De volgende explosief verschijnt
op 12 mei 2021
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