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Verjaardagen komende twee weken
Wo 3 okt
Vr 5 okt
Za 6 okt

Sharon Zeldenrust - groep 4
Devin Bakker - groep 7
Sarah Poot (12 jaar) - groep 8
Jasper Zuur (8 jaar) - groep 4

Wo 10 okt

Annaloes Arling - groep 5
Luke Spanninga - groep 6
Harmjan Bieze - groep 8
Heleen Meijer - groep 8
Daan Greven - groep 7

Vr 12 okt
Za 13 okt

Start schooljaar
De kinderen en de leerkrachten hebben
samen vier weken achter de rug. De groepen
beginnen echt vorm te krijgen en dat is terug
te zien aan hoe er wordt gewerkt en bovenal
in welke sfeer dat gebeurt. In een ronde door
alle klassen valt mij op hoe betrokken en
actief de kinderen zijn bij het werk en elkaar.
Er wordt vanuit een positieve toon gewerkt.
Een belangrijk punt dat we willen stimuleren
is het eigenaarschap van de kinderen. Dit
houdt in dat we proberen om kinderen meer
inzicht te geven in wat ze leren en hoe ze dat
doen. We vragen kinderen om hier actief en
zelfstandig keuzes in te maken. Per leeftijd
verschilt het uiteraard wat we hierin van de
kinderen kunnen vragen. Het is voor ons als
team ook een leerproces hoe we dit verder
willen vormgeven.

Oproep
Beste ouders/verzorgers,
Tijdens de Kinderboekenweek willen we
een vriendschapspoort maken met de
kinderen. Wie heeft er thuis een simpele
boog staan die we mogen lenen? Of iets wat
erop lijkt…
Groet juf Renate en juf Annemiek

Komend schooljaar is een jaar dat in het
teken staat van onze richting als school. Op
tal van onderwerpen wordt van de school
gevraagd om vooruit te kijken.
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Muzikaal schooljaar met als
start een lipdub

1. We zijn op weg naar een nieuwe
school. De planning is dat dit in 2021
gerealiseerd is. Samen met cbs de
Zonnewijzer en KidsFirst
kinderopvang zijn we op weg naar een
nieuw gebouw en een nieuwe
samenwerking. Dit jaar staat in het
teken van het ontwerpen van de
nieuwe school.
2. Er is vorig jaar een
behoeftenonderzoek gedaan naar de
invoering van het continurooster. De
ouders van de Springplank zijn
overwegend positief over de invoering
van een dergelijk rooster. Aangezien
de TSO na dit schooljaar stopt is het
doel om op 1/9/2019 te starten met
het continurooster.
3. Dit jaar is de school gestart met twee
combinatiegroepen. Dit heeft vlak
voor de vakantie veel vragen
opgeroepen bij ouders. Komend
schooljaar kijken we verder hoe we
de samenstelling van de groepen en
onze visie op leren op een kwalitatief
en geïnspireerde manier blijven
vormgeven.

Als aftrap van een muzikaal schooljaar wordt
er met alle leerlingen een lipdub gemaakt in
onze school. Woensdag 3 oktober a.s. vindt de
opname van deze lipdub plaats.
Zou u uw kind voor die dag vrolijke en
feestelijke kleding aan willen doen? Dit geldt
alleen voor de groepen 3 t/m 8!
De kinderen van de groepen 1 en 2 krijgen
prachtige verkleedkleren van de school aan.
Daarnaast willen wij u vragen om woensdag
uw kind(eren), indien u dit goed vindt
natuurlijk, een muziekinstrument mee te
geven van huis (mits u er één thuis heeft). Dit
geldt voor de groepen 5 t/m 8!
Belangrijk: de lipdub wordt vertoond op de
inloop aan het einde van de
kinderboekenweek, namelijk vrijdag 12
oktober van 11:15 – 11:45 uur in school. Wij
nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig
te zijn!
U kunt dan ook in de klassen zien wat er
met de kinderboekenweek allemaal is
gedaan is en gemaakt.
De lipdub wordt niet op youtube geplaatst
en zal alleen intern in de school worden
vertoond.

Ik zal in deze nieuwsbrief met regelmaat
terug komen op deze onderwerpen.
Allard Bloem

Afsluiting kinderboekenweek
De laatste vrijdagmiddag van de
kinderboekenweek (12 oktober) organiseren
wij, zoals vanouds, een
kinderboekenruilmarkt voor groep 5 t/m 8.
Voor die markt mag u uw kind(eren) oude,
gebruikte, uitgelezen, hele boeken meegeven
om onderling te ruilen.
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Groep 1 en 2

Groep 3

Vorige week vrijdag hadden we de
prijsuitreiking van de bloemen en de grootste
zonnebloem.

Bij ons in de klas doen we aan bewegend
leren! Zie link:
https://www.youtube.com/watch?v=Q0yZV80
IZMc

Voor de bloemen:
3de prijs: Kaylee
2de prijs: Jasmijn IJ
1ste prijs: Daley

Ook leuk om thuis een keer te proberen! We
zijn begonnen aan kern 2. We leren deze kern:
teen, een, neus, buik en oog.
Wist u trouwens dat wij in de klas geen vliegen
meppen maar letters? Erg leuk!

En er waren twee prijswinnaars in onze klas
voor de grootste zonnebloem:

We hebben met rekenen het splitsen geoefend!
We verdelen dan steeds een aantal blokken in
2 groepjes. En dat kunnen we al op
verschillende manieren (bijv. 5 en 1 of 2 en 4).
Daarnaast weten we nu ook wat een + teken
(erbij) en een – teken (eraf) is. We oefenen de
+ en – nu met bussommen.

2de prijs: Daley
1ste prijs: Fokko.
’s Avonds hebben we genoten van een gezellige
floralia op school!
Afgelopen week zijn we gestart met het thema
“Boeken”. We zijn begonnen met een
praatplaat over de boekenwinkel.

In groep 3 maken we ook regelmatig een
dictee. We luisteren eerst naar het woord,
hakken het woord samen en bekijken het
woord op het digibord. Hierna verdwijnt het
woord en schrijven we het op ons wisbordje.
En dat gaat al heel netjes!!!
Floralia 2018, de 60e keer! Wat hadden de
kinderen er veel zin in! Om half 12 was het
zover; de uitreiking van de prijzen. Kira
vertelde ’s ochtends in de klas nog vol trots
over haar plantje met een prachtige kleur 
Zenuwachtig liepen we naar het plein, want
wie van onze groep zou nummer 1, 2 of 3
worden?

Wat is het verschil tussen een bibliotheek en
een boekenwinkel? Wat kun je allemaal kopen
in een boekenwinkel? Welke soorten boeken
heeft een boekenwinkel? Wat voor soorten
boeken verkoopt een boekenwinkel? De
kinderen kwamen tot de volgende soort boek;
(voor)leesboek, weetjesboek en stripboek. We
hebben een bezoek gebracht aan de school
bibliotheek. We hebben allemaal een boek
uitgezocht en meegenomen naar de klas.

Op nummer 3, Thijs!
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Op 2 geeindigd, Rianne!

Groep 5
We maakten ons op voor de Floralia. Er hangen
mooie bloemen achter in de klas. We hebben
allemaal een kwart gemaakt….dat leverde een
prachtige bloemen op.
De tafels blijven we goed oefenen. Intussen
doen we de tafels van 1 t/m 7 door elkaar.
Sommige kinderen lukt dat heel goed. Goed
hoor.
Wat ook heel goed gaat dat deze kinderen heel
mooi voor ons hebben gedanst.

En de winnaar van groep 3, Kira!
’s Avonds was het feest weer een groot succes!

Groep 4
In groep 4 is op de maandag en dinsdag een
stagiare. Juf Nienke. Volgende week is ze er de
hele week. Juf Nienke blijft tot eind oktober
in groep 4.

Wij zijn in de klas ook begonnen met een

bordsessie. Iedere dag mogen de kinderen
aangeven hoe ze zich voelen om naar school te
gaan. We doen dit door ons gevoel hierover aan
te geven met een smiley. Ook zijn we met de
successen begonnen.
Wat was een succes deze week voor jou? Dit
hoeft niet op schoolgebied te zijn. We kunnen
daarbij denken aan waar ging het goed met
sporten, omgang met anderen enz.
Ook de toetsen zijn weer begonnen. Deze week
hebben we een spelling, taal en rekentoets
gehad.

Deze week hebben we een toets van Spelling
gemaakt en zijn we begonnen met de
rekentoets.
In groep 4 staat een heel bijzonder kastje. Het
is het kastje van Shererazade. Iedere week
maken we een nieuw laatje open. Wat zal er
maandag in zitten? Bij iedere laatje hoort een
spannend voorwerp en een boek. Dit boek is
dan het boek van de week en mag door
iedereen gelezen worden.
Om het helpen van een ander te oefenen
hebben we “de helpende handen van groep 4”
bedacht. Iedere keer wanneer je iemand hebt
geholpen, mag je de wasknijper met je naam
aan de poster hangen. Aan het eind van de dag
bespreken we dit. Het aantal wasknijpers
tellen we op bij die van de vorige dag en als
we 30 punten hebben gaan we een extra keer
binnen spelen.
Om het lezen te stimuleren zijn we heel veel
met (verschillende soorten) boeken bezig.
Kinderen mogen ook een boek meenemen van
huis om deze in de klas te lezen.

Hannah haar succes was dat ze had gewonnen
met het ronde spel.
Ze heeft een bioscoopbon gewonnen..
Gefeliciteerd !!!!

Weeknieuws obs de Springplank

4

lapbook presenteren aan de klas en dit wordt
je cijfer.
Hvo\ gvo : dat is een les waar je uitleg over
krijgt van allemaal onderwerpen. Bijv: god,
pesten, bijbel, zwervers en een goed thuis
hebben. We krijgen dit elke maandag en is heel
interessant.
Taaltoets: wij hebben op school een taaltoets
gehad en daar kregen we als we klaar waren
een cijfer voor. En wij krijgen nog veel meer
toetsen. W zijn bezig met het onderwerp en
gezegde. Waar hoofdletters en komma’s
komen. En er is een onderdeel woordenschat.
Dat een woord bijvoorbeeld 2 betekenissen
heeft: Ik leg een boek op tafel / Ik boek een
reis naar Spanje.
Dit was onze springnieuws van: Lisa en Aaron.

Groep 6
Wat zijn we al weer lekker aan het werk
geweest en wat gaat het goed! In groep 6
werken we ook met bordsessies, elke morgen
doen we een check-in, de kinderen geven dan
aan hoe ze zich voelen en mogen
dit
toelichten. Daarna noteren we een aantal
successen. We zijn begonnen met persoonlijke
successen zoals een wedstrijd winnen. Zo
langzamerhand werken we aan successen
binnen de klas. Vandaag konden we een succes
noteren aan de hand van onze doelen.
 Bij binnenkomst de spullen pakken en
klaar gaan zitten (Dit ging de hele
week goed)
 80% van de tijd zijn we respectvol naar
elkaar geweest.
Dit laatste doel gaan we volgende week
uitbreiden.
Naast deze successen wil groep 6 laten weten
dat zij al heel goed complimenten kunnen
geven aan elkaar!!

Groep 8
Vorige week was de floralia voor de 60 e keer.
Het was een groot succes. Verschillende
kinderen uit groep 8 hebben meegeholpen.
Toppers!

Groep 7

In de klas hebben we de Meander toets
gemaakt. Deze was door bijna iedereen
supergoed gemaakt. We zijn trots!
Nu zijn we begonnen met Naut. We hebben
naar eigenschappen van licht gekeken en een
aantal proefjes gedaan met ons oog. Wat
gebeurt er bijvoorbeeld met je pupil als je je
ogen een tijdje dichthoudt en je doet daarna
je oog weer open. Heel interessant!

Floralia: het grootste feest op onze school het
is net weer geweest. Het was enorm gezellig
en veel mensen waren ook verkleed omdat het
60 jaar bestond.
Afgelopen woensdag hebben we een workshop
gekregen over een lipdub: een lipdub is een
filmpje waarmee wij door de hele school gaan
en van alles doen. Bijv: dansen, muziek maken
met instrumenten en we maken een feestje
met confetti. Volgende week gaan we er weer
mee bezig.
Kinderpostzegel: wij en groep 8 gaan weer bij
deuren langs met postzegels voor kinderen die
geen goed thuis hebben. Als je geen postzegels
wilt kun je ook andere dingen kopen.
Bij Natuur krijgen we dit keer geen toets op
papier, maar maken we een Lapbook: dat is
een boek waar je allemaal creatieve
informatie in zet en daar krijg je twee weken
voor de tijd voor. Als die dan af is moet je de
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Met rekenen hebben we het 1e blok af en
maken we de toets. We zijn heel benieuwd hoe
dat gaat.
Wist u dat?
 8 oktober de informatieavond is voor
groep 8? Verder informatie volgt nog.
 De leerlingen deze week zijn begonnen
met
de
verkoop
van
de
kinderpostzegels?
 We woensdag een echte libdub gaan
opnemen?
 Woensdag
3
oktober
de
kinderboekenweek start met als
thema: Vriendschap
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