Nieuwsbrief
Start schooljaar 2021-2022

aangeeft of u wel of geen foto’s of
video’s wilt delen van uw kind?

Van de directie
Beste allemaal,
We gaan weer beginnen. Onze
vakantieperiode zit er op. Ik hoop dat
iedereen een goede tijd heeft gehad.
Maandagochtend gaan we op De
Springplank weer starten, op de
normale tijd (8:30 uur). De leerkrachten
hebben afgelopen week alles weer in
orde gemaakt en we zijn er helemaal
klaar voor.
Zoals u in deze brief kunt lezen
hebben we nog steeds maatregelen
tegen corona, maar die zijn verruimd
ten opzichte van vorig schooljaar. Het
is belangrijk dat u deze goed leest.

Oproep
Soms verandert er iets in uw
gegevens, mail adres, telefoonnummer
of nog anders. Wilt u wijzigingen
doorgeven aan de school? Alvast
hartelijk bedankt.

Bezetting
De bezetting van de klassen ziet er als
volgt uit:

Vriendelijke groeten, Ronald van Hilst.

Groep
1/2A
1/2B
3
4
5
6
7
8
NG

Communicatie

Personeel

Afgelopen jaar was Parro de
belangrijkste manier om te
communiceren met school.

Vorig schooljaar is Laurien Teunis
gestart. Zij doet IB en RT taken. Ze
werkte eerst 1 ochtend per week.
Komend jaar zal ze 2 dagen in de
week aanwezig zijn.

We kijken er naar uit om iedereen weer
terug te zien op school. We wensen
iedereen een fijn en leerzaam jaar toe!

Ook dit jaar communiceren we
voornamelijk via Parro en sturen dan
niet ook nog een mail. Parro is voor
alle klassikale berichten; het plaatsen
van leuke foto’s; voor het maken van
afspraken voor gesprekken met
ouders; vragen om hulp van ouders.
Mail met persoonlijke en individuele
inhoud, zoals gespreksverslagen,
blijven we versturen vanuit ons
administratie en leerlingvolgsysteem
ParnasSys. Op deze manier houden
we alle belangrijke onderwijskundige
gegevens van uw kind op één plek.
Alle ouders kunnen zich dit jaar weer
aanmelden voor Parro. Wilt u er dan
ook om denken dat u in de app

Leerkracht
Ellis (ma,di,wo) Mascha (do, vr)
Angelique (ma, di, do, vr) Belinda (wo)
Esmee (ma,di,wo,do,vr)
Linda (ma-wo) Henk Peter (do-vr)
Guido
Aygül (ma,di,wo,vr) Anna (do)
Tineke (ma, vr) Marrilou (di, wo, do)
Peter (ma,di,do,vr) Anna (wo)
Corine

Tine Hentzen blijft bij ons op school en
wordt ingezet voor de meerkunners
van De Springplank.
Door de grote hoeveelheid
werkzaamheden op directie en IB
gebied is er tijdelijk ondersteuning.
Eric Lieverst geeft ondersteuning aan
de IB-er.
Els Ramaekers geeft ondersteuning
aan de directie.
Meester Henk Peter is 2 dagen in de
week op school om meester Paul te
vervangen.
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Onze Bevo leerkracht juf Noémi gaat
een studie volgen. Zij is komend
schooljaar op vrijdag gewoon op onze
school. Juf Iris zal haar op de
maandag vervangen.

Belangrijke data
23 aug

1ste schooldag, we beginnen om
8:30

Week van
13 sept

Kennismakingsgesprekken ouder leerkracht

Er is nog geen informatieavond
gepland voor dit schooljaar. Zodra de
coronamaatregelen dit weer toelaten
gaan we die plannen.

24 sept

Schoolreisje groep 1 t/m 3

29 sept

Schoolreisje groep 4 t/m 7

1 okt

Studiedag, alle leerlingen zijn vrij

Roosters

16 okt

Start herfstvakantie
De school start weer op 25 okt

Informatieavonden

De gymlessen zijn op ma, wo en do en
de zwemlessen op woensdag:
groep
1/2a 1/2b
3
4
5
6
7
8
NG

gym op dag:
wo
ma, wo
wo zwemles (vanaf 1 sept.)
do gym
ma, do
ma, do
ma, do
ma, do
wo zwemles (vanaf 1 sept)
do gym

Op de eerste schooldag is er:
•
•

WEL gym voor groep 7 en 8,
denk aan je gymkleren
GEEN gym voor groep 3, 5 en 6

Alle groepen vanaf groep 4 gaan weer
douchen.
De muzieklessen worden weer
ingeroosterd.
De bevo lessen (beeldende vorming)
zijn op maandag en vrijdag en starten
direct de eerste schoolweek.
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Ophalen

Coronamaatregelen
Vanwege de corona hadden we het
afgelopen schooljaar veel beperkingen.
Er zijn inmiddels een aantal
versoepelingen van de maatregelen.
Voor het onderwijs is dat door de
overheid vastgelegd in een
servicedocument. In deze brief deel ik
met u de laatste stand van zaken en
de effecten van de maatregelen op
onze school.

Dit gebeurt op dezelfde plekken als het
wegbrengen.

Belangrijk:
Voor halen en brengen geldt:
•

•

Rooster
•

Het rooster is weer zoals normaal:
Dag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Tijd
8:30 – 14:30
8:30 – 14:30
8:30 – 12:15
8:30 – 14:30
8:30 – 14:30

•

De leerlingen van de groepen 5
t/m 8 komen zo mogelijk zelf
naar school.
De leerlingen van de groepen 1
t/m 4 worden door maximaal 1
ouder gebracht en gehaald.
Ouders komen niet op het plein
en niet in de school
Alle volwassenen houden 1,5
meter afstand

Uw kind brengen en ophalen
De corona maatregelen hebben nog
steeds de eis dat alle volwassenen 1,5
meter afstand houden van elkaar. Dit
betekent dat we voor het halen en
brengen nog geen ouders kunnen
toelaten in de school. U kunt uw kind
brengen tot aan het hek van het
schoolplein. Daar wordt uw kind
opgevangen door leerkrachten.
Let op er zijn 2 plekken:
•
•

Groepen 1/2A, 1/2B, 5, 6 gaan
door het hek aan de linkerkant
(kant van kinderopvang Impuls)
Groepen 3, 4, 7, 8, taalklas
gaan door het hek aan de
rechterkant (kant van de aula)

Brede School de Springplank

Te laat

Robert Scottstraat 28-30

Wanneer het hek gesloten is en u te
laat bent, kunt u uw kind bij de
hoofdingang brengen. Wilt u daar dan
wachten totdat iemand van de school
uw kind ophaalt, om naar de klas te
begeleiden.

1056 AZ Amsterdam
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Telefoon: 020 616 25 53
Email: directie@kbsdespringplank.nl
Website: kbsdespringplank.nl

