Nieuwsbrief
Januari 2020-2021

Van de directie

Even voorstellen

Beste allemaal,

Beste leerkrachten, ouders en
leerlingen,

De geur van oliebollen hangt nog in
ons huis en ik ben me alweer aan het
voorbereiden op de komende periode.
Ik wens jullie allen toe dat we er met
elkaar in goede gezondheid een mooi
jaar van gaan maken. Die wens geldt
in eerste instantie voor jullie
privésituatie en jullie dierbaren.
Vervolgens wens ik dat we voldoende
grip houden op de onderwijskwaliteit
van onze prachtige school en dat we
dat samen en met plezier kunnen
beleven.
Die wens geldt zeker ook voor de
komende twee weken, want dan
houden we weer rekening met de
beperkingen van de
coronamaatregelen.

In deze nieuwsbrief
mag ik mezelf
voorstellen:
Mijn naam is Tine
Hentzen,
Vanaf januari 2021
kom ik het team
van de Springplank versterken. Ik ga
lessen en verrijking geven aan
leerlingen die meer aankunnen dan het
reguliere lesaanbod. In mijn vrije tijd
hou ik van wandelen en lezen, katten
, tekenen en creatieve dingen.
Ik studeerde af aan de PABO en
haalde een master Orthopedagogiek,
en specialiseer me sinds een achttal
jaren in (hoog)begaafdheid.

Ik blijf uitkijken naar het moment dat wij
elkaar weer in de school kunnen zien.

Inspectie
Door de coronamaatregelen is in
overleg met de inspectie besloten dat
het geplande herstelonderzoek van
november 2020 opnieuw uitgesteld is.
De huidige inschatting is dat het
onderzoek in april of mei 2021 zal zijn.

Flexlab
Flexlab is het onderwijs voor
meerkunners op De Springplank. Dit
zal gegeven worden door juf Esmee
voor groep 3 t/m 5 en juf Tine voor
groep 6 t/m 8. Juf Tine start vanaf
januari en zal zich in deze nieuwsbrief
aan u voorstellen. Voor de bovenbouw
is het Flexlab in plaats van de
programmeerlessen.

Ik werk al een drietal jaren op een
basisschool in Buitenveldert als
begaafdheidscoördinator en mag nu
ook op deze fijne school beginnen.
Groet, Tine

OKT
Ouder- en Kindteam op basisschool
De Springplank
Heb je vragen over de opvoeding of
het opgroeien van je kind? Of heb je
zorgen over de situatie thuis of op
school? Bij het Ouder- en Kindteam
kun je altijd terecht, bij de ouder- en
kind-adviseur en bij de
jeugdpsycholoog. De professionals van
het Ouder- en Kindteam werken
onafhankelijk van de school. Afspreken
kan op school, in de wijk, thuis of
online.
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Vragen kunnen gaan over je kind
(bijvoorbeeld eten, slapen, pesten,
druk of juist teruggetrokken zijn), de
gezinssituatie (denk aan ruzie,
scheiding, verlies). Samen met de
ouder en kind-adviseur kijk je dan wat
er speelt en wat bij jullie past.
Misschien wil je alleen wat informatie
en/of advies? Misschien een paar
gesprekken of tijdelijke begeleiding van
de jeugdpsycholoog? Of een training
voor jouw kind of jouzelf als ouder(s)?
Bespreek het samen met de Ouder en
kind adviseur.
Je kunt zelf
rechtstreeks
contact
opnemen met
ouder- en kindadviseur
Berivan Hama
Said,

tel: 06-17765462 of via
b.hamasaid@oktamsterdam.nl.

En jeugdpsycholoog Saskia
Stroombergen,
tel: 06-40 75 20 33 of via
s.stroombergen@oktamsterdam.nl

Wegens de coronamaatregelen is er
geen open spreekuur op de De
Springplank, alleen gesprekken op
woensdagochtend na afspraak.
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Organisatie m.b.t. corona
(dit bericht is ook via Parro verstuurd
aan alle ouders / verzorgers)
De eerste 2 weken van het nieuwe jaar
verlopen anders dan normaal. Door de
coronamaatregelen is de school
gesloten voor de meeste leerlingen.
Het is niet onze voorkeur om op deze
manier les te geven. We hebben
inmiddels wel ervaring in het online
lesgeven en zien de komende twee
weken met vertrouwen tegemoet.
Rooster:
•
•
•

•
•

Groep 8 gaat WEL naar school, van
9:00 tot 14:00
De nieuwkomersgroep (taalklas)
gaat WEL naar school van 9:00 tot
14:00
Groepen 1 en 2 gaan NIET naar
school, voor hen is er werk
meegegeven om thuis aan te
werken
Groepen 3 t/m 7 gaan NIET naar
school, zij krijgen online onderwijs.
Er zijn 2 opvangklassen, voor groep
1/2 en groep 3 t/m7. Deze
opvangklassen zijn uitsluitend voor
leerlingen van ouders met een
cruciaal beroep. Ook maken we in
school plaats voor leerlingen die
extra begeleiding nodig hebben bij
hun leerproces. De leerkracht
bepaalt wanneer dit nodig is. De
ouders die het betreft hebben
hiervan al een bevestiging gehad.
De opvangklas 3 t/m 7 doet onder
begeleiding van een leerkracht of
leraar-ondersteuner mee aan de
online lessen van de eigen groep.
De tijden van de opvangklassen
zijn 8:30 – 14:30.

Voor de leerlingen die online werken is
er een week en dagritme. Je hoort de
specifieke tijden van je leerkracht. Het
is gewoon een schooldag net als
anders, maar dan thuis. We maken
gebruik van de systemen Zuluconnect
en Teams om voldoende contact met
de leerling en tussen leerlingen
onderling te hebben.
De leerlingen die thuis geen device
hebben zijn geïnventariseerd. Zijn
krijgen bericht om maandag 4 januari
een device af te halen. Dit moet
gebeuren door een ouder/verzorger. Er
wordt een bruikleenformulier
ondertekend.
De ziekmeldingen gaan net zoals
anders, ook als uw kind thuis online
onderwijs heeft.
De communicatie met school verloopt
via Parro. U kunt met Parro ook
contact opnemen met de leerkracht
van uw kind.
De leerstof die komende weken wordt
aangeboden is nieuwe leerstof. Het is
dus erg belangrijk dat uw kind dit volgt.
Het eist meer van ons dan normaal,
dat geldt voor ons allemaal, ouders,
leerkrachten en leerlingen. Ik wens
iedereen heel veel succes.
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Belangrijke data
4 jan

De vakantie is voorbij.
Door de coronamaatregelen
hebben we 2 weken les volgens
aangepast rooster.

20 feb

Krokusvakantie 2 weken

8 maart

School begint

31 maart

Paasontbijt

1 april

Studiedag, leerlingen vrij

2 april

Goede vrijdag, leerlingen vrij

5 april

Pasen, leerlingen vrij

23 april

Koningsspelen

27 april

Koningsdag, leerlingen vrij

1 mei

Meivakantie 2 weken

17 mei

School begint

24 mei

Pinksteren, leerlingen vrij

Brede School de Springplank
Robert Scottstraat 28-30
1056 AZ Amsterdam
Telefoon: 020 616 25 53
Email: directie@kbsdespringplank.nl
Website: kbsdespringplank.nl
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