VERANDERBIJLAGE
SCHOOLGIDS
2021-2022

In de veranderbijlage vindt u alle informatie die van belang is voor het komende schooljaar. U kunt denken aan de studiedagen,
rapportagedagen, het gymrooster, schooltijden etc. U kunt ook altijd op onze site kijken www.obs-despringplank.nl. Daar kunt u
ook alle informatie vinden die u nodig heeft voor uw kind.
Het team van OBS De Springplank

PERSONEEL
• Directeur
Peggy van Zitteren (di, woe, do aanwezig)
• Intern begeleider
Anja den Dekker (di, woe (om de week) en do aanwezig)
• ICT-coördinator
Norma Strik
• Remedial Teacher
Yvonne Willemse (ma, di en do ochtend aanwezig)
Nique Kranenburg (ma, woe, do)
LEERKRACHTEN
Groep

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

1-2a

Eefke van der
Linden

Eefke van der
Linden

Eefke van der
Linden of
Julisa Coenders
(om de week)

Julisa Coenders

Julisa Coenders

1-2b

Steffi van
Velthoven

Steffi van
Velthoven

Steffi van
Velthoven of Esther
de Jong (om de
week)

Esther de Jong

Esther de Jong

3

Annemieke van
der Leest

Annemieke van
der Leest

Annemieke van
der Leest of Norma
Strik (om de week)

Norma Strik

Norma Strik

4

Adri van de Sande

Adri van de Sande

Adri van de Sande

Adri van de Sande

Adri van de Sande

5-6

Evelien Bardie

Evelien Bardie

Evelien Bardie

Evelien Bardie

Evelien Bardie
(iedere
vrijdagmiddag
Julisa Coenders of
Esther de Jong)

7

Ad Groenen

Ad Groenen

Ad Groenen

Ad Groenen

Ad Groenen

8

Marinka de Wit

Marinka de Wit

Marinka de Wit

Marinka de Wit

Marinka de Wit

• Ondersteuning groepen
Yvonne Willemse, Nique Kranenburg en Desiree Vogels
• Huishoudelijke dienst
Wordt verzorgd door de IBN
• Conciërge
Helma van Aarle (ma, di, woe, vrij aanwezig)
• Administratieve ondersteuning
Moniek van den Dungen (woe)
SCHOOLTIJDEN
De schooltijden zijn van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 15.00 uur.
Alleen woensdag van 8.30 tot 12.15 uur. Alle kinderen zijn op woensdagmiddag vrij. Daarnaast zijn de groepen 1 tot en met 4 ook
op vrijdagmiddag vrij.
’s Morgens is de school voor alle leerlingen en hun ouders open om 8.20 uur. We verzoeken de ouders vriendelijk om de school
voor 8.30 uur weer te verlaten, omdat dan de lessen beginnen. Door de corona maatregelen mag u als ouder niet op het
schoolplein en in de school komen. U kunt uw kind om 8:25 afzetten bij de poort. Uw kind mag zelf naar binnen lopen. We weten
nog niet of dit na de zomer al anders kan en mag. U hoort hierover in de nieuwsbrief.
’s Middags is de school voor de leerlingen van groep 1 en 2 open om 12.50 uur, de andere kinderen spelen buiten tot 13.00 uur.

Het schoolplein is tot 12.45 uur gereserveerd voor de kinderen die overblijven. Door de corona maatregelen vragen we u om uw
kind niet te vroeg te brengen. Uw kind kan vanaf 12:50 uur het plein op komen. De deuren gaan om 12:55 uur open en uw kind
mag dan zelfstandig naar binnen lopen. We weten nog niet of dit na de zomer al anders kan en mag. U hoort hierover in de
nieuwsbrief.
Bij slecht weer klinkt de ‘regenbel’ en kan iedereen vanaf een kwartier voor aanvang van de les naar binnen.
ROOSTERVRIJE DAGEN VOOR DE LEERLINGEN VAN GROEP 1 EN 2
Voor 2021:
8 oktober, 12 november, 17 december
Voor 2022:
21 januari, 4 februari, 8 april, 24 juni
RAPPORTAGEDAGEN
Groep 1 t/m 8
Van 14 okt t/m 20 okt vindt de 1e gespreksronde plaats, dit zijn welbevindingsgesprekken (geen rapport), voor alle groepen.
Op 14 februari 2022 gaan de rapporten mee naar huis. Gesprekken vinden plaats op 17, 22 en 23 februari.
Op 13 juli 2022 gaan de rapporten mee naar huis. Gesprekken vinden dan plaats op verzoek.
VAKANTIES
• Herfstvakantie
25-10-2021 t/m 29-10-2021
• Kerstvakantie
27-12-2021 t/m 7-01-2022
• Voorjaarsvakantie
28-02-2022 t/m 4-03-2022
• 2de Paasdag
18-04-2022
• Meivakantie
25-04-2022 t/m 06-05-2022
• Hemelvaart
26-05-2022 t/m 27-050-2022
• Pinksteren
06-06-2022
• Zomervakantie
25-07-2022 t/m 02-09-2022
SCHOOLKAMP GROEP 8
12-07-2022-15-07-2022
STUDIEDAGEN
Op de studiedagen werken de leerkrachten en zijn de kinderen een dag vrij.
17 september 2021
5 oktober 2021
6 december 2021
18 maart 2022
8 juli 2022
22 juli 2022
BIJZONDERE DAGEN MET (SOMS) ANDERE LESTIJDEN
Bij de bijzondere dagen is soms ouderhulp nodig om alles te kunnen organiseren. We waarderen het enorm als ouders hier tijd
voor vrij kunnen maken. Per activiteit wordt ouderhulp gevraagd als dit nodig is. Bij de volgende activiteiten is ouderhulp vaak van
harte welkom: Crea-ochtend, Kerst, Carnaval, De Grote Rekendag, Koningsspelen en Kamp groep 8.
WAT

WANNEER

UITLEG ACTIVITEIT

Spelletjesavond

16 september 18:00 tot 19:30 uur

Deze activiteit is gericht op een
gezellige avond waarin de ouders en
de leerkrachten elkaar informeel
kunnen ontmoeten. Onder het genot

van een kop koffie en thee kan
iedereen bijkletsen met elkaar en de
nieuwe ouders hebben de gelegenheid
om elkaar te leren kennen.
Op het schoolplein staan allerlei leuke
spelletjes voor de kinderen. Ieder kind
heeft een spelkaart en samen met u als
ouder of alleen nemen ze deel aan de
verschillende spellen. De leerlingen van
groep 7 en 8 begeleiden de spellen.
Info avond groep 1-2 en groep 8

22 september informatieavond groepen
1-2 en groep 8 van 19:30-20:30 uur

De groepen 3 t/m 7 hebben geen
informatieavond. De leerkrachten sturen
informatie op over de groep, zodat u
inzicht heeft in wat er specifiek aan de
orde komt in de groep.

Voor de groepen 1-2 hebben we een
informatieavond, omdat we ouders de
gelegenheid willen geven om elkaar te
ontmoeten en we vinden het fijn om u
meer informatie te geven over het reilen
en zeilen van onze school en de groep.
Voor groep 8 is er een informatieavond,
omdat dit een bijzonder jaar is. We
vertellen meer over de bijzonder
activiteiten en de overstap naar de
middelbare school.

Tijdens de spelletjesavond en de inloop
heeft u de gelegenheid om informeel
kennis te maken met de nieuwe
leerkracht.
We hebben in week 41 en 42
welbevindingsgesprekken. Naast hoe
het gaat met uw kind, kunt u meer
informatie krijgen over dat leerjaar en
kan uw kind dingen vertellen over de
klas.
Kinderboekenweek

6 okt t/m 15 oktober

Het thema van deze week 'Worden wat
je wil'.

Crea-ochtend

19 november,
8:30-9:30 uur onderbouw
13:30-15:00 uur bovenbouw
23 maart, 25 mei
8:30-9:30 uur onderbouw
10:30-12:00 uur bovenbouw

Er worden verschillende activiteiten
georganiseerd waarop de kinderen zich
in kunnen schrijven. Gericht op een
brede creatieve ontwikkeling.

Grote viering

13 oktober, 24 december en 15 juni van
10:30 tot 12:00 uur.
De datum van 24 december kan ook
verschoven worden naar 23 december
in de avond tussen 17:00 en 19:00 uur. U
hoort dit tijdig van ons als dit definitief
duidelijk is.

Kunstweek:
We gaan kijken of we in de week van 23
maart i.p.v. een crea ochtend
wederom een kunstweek kunnen
organiseren. Tijdens een kunstweek
komen de kinderen de gehele week in
aanraking met een professional van een
bepaalde culturele discipline.
Enkele keren per jaar is er een grote
viering, waarbij de kinderen optredens
verzorgen. De ouders zijn daarbij van
harte welkom. De vieringen worden in
de nieuwsbrief/maandkalender
aangekondigd.

Sinterklaas

3 december 8:30-12:00 uur

De kinderen van groep 1-4 ontmoeten
Sinterklaas en de Pieten tijdens de
viering. De groepen 5-8 hebben surprise.

Kerst

23 december 2020 17:00-19:00 uur

De invulling van Kerst is nog niet
bekend. Dat volgt later nog.

Carnaval

25 februari 8:30-12:00 uur

De invulling van Carnaval is nog niet
bekend. Dat volgt later nog. De
kinderen mogen verkleed naar school
toe komen.

Week van de Lentekriebels

21 maart t/m 25 maart

Deze week staat in het teken van
seksuele vorming. Er zijn verschillende
lessen op het niveau van iedere leeftijd
gericht op dit onderwerp.

De Grote Rekendag

30 maart

Tijdens deze ochtend staat alles in het
teken van rekenen en wiskunde. Het
thema is 'Uit verhouding'.

Koningsspelen

22 april 8:30 tot 13: 30 uur

De dag staat in het teken van spelletjes
en sporten. De invulling van het
programma volgt op een later moment.
Dit schooljaar worden de Koningsspelen
met alle scholen uit Sint-Oedenrode
samen georganiseerd. Vandaar dat de
lestijden anders zijn dan u van ons
gewend bent op deze dag. Groep 1-2
zal waarschijnlijk gewoon om 12:00 uur
uit zijn.

Schoolfotograaf

Datum nog niet bekend

Fotograaf maakt een klassenfoto,
individuele foto en foto's met broertje
en/of zusjes.

Musical groep 8

7 juli 13:00 tot 15:00 uur (voor de
kinderen van school)
7 juli 19:30 tot 20:30 uur + aansluitend
borrel ouders groep 8 en discoavond
leerlingen groep 8 tot 22:30 uur

Groep 8 treedt ieder jaar op het einde
van het schooljaar op met
afscheidsmusical.

Kamp groep 8

12 juli t/m 15 juli

Afsluitend kamp groep 8.

Schoolreis

18 juli 8:30 tot 17:00 uur

Kinderen van groep 3 t/m 7 gaan op
schoolreis.

Kleuterfeest

19 juli 8:30 tot 15:00 uur

De kleuters blijven tijdens de schoolreis
met groep 8 op school en vieren samen
het Kleuterfeest. Ieder jaar staat het in
het teken van een bepaald thema en
de leerlingen van groep 8 begeleiden
de kinderen die dag met spelletjes en
andere leuke activiteiten.

Afscheid groep 8 Viering

20 juli van half 11 tot 12:00 uur

De kinderen van groep 1 t/m 7 treden
op voor groep 8. De ouders van groep 8
zijn van harte welkom om bij deze
afscheidsviering aanwezig te zijn.

Afscheid groep 8 Lunch

20 juli van 12:15-13:15 uur

De leerlingen van groep 8 eten samen
met de leerkrachten van groep 8 een
heerlijke lunch op school. Enkele ouders
van groep 8 verzorgen dit en bedenken
hieraan gekoppeld een thema. De
ouders van groep 8 zijn om 13:15 uur
van harte welkom, want dan worden de
kinderen letterlijk uitgezwaaid om
definitief afscheid te nemen van hun
basisschooltijd.

40 jarig jubileum (1 jaar verzet ivm
Covid-19 eigenlijk 41 jarig bestaan)

21 juli feestdag en avond

We weten nog niet hoe de dag er
precies uit gaat zien. Er zal een
dagprogramma zijn voor de kinderen
en een avondprogramma voor zowel
de kinderen als de ouders. We hopen
dat u deze zeker in uw agenda zet,
omdat het 6 jaar geleden een
geweldige feestavond was.

GYMTIJDEN
Alle groepen gymmen op donderdag.
08.30-10.00 groep 8
10:30-12:00 groep 4 en groep 5-6
13:30-15:00 groep 7 en groep 3
SCHOOLZWEMMEN
Door de verbouwing aan het zwembad zal komend jaar geen schoolzwemmen worden georganiseerd.
OUD PAPIER
Elke eerste woensdag van de maand zamelen we op school oud papier in. De precieze data vindt u in onze kalender. Dat kan
van 10.00 uur tot 12.30 uur. De opbrengst komt ten goede van de school.
OUDERBIJDRAGE
De ouderbijdrage is vanaf dit schooljaar afgeschaft. De extra activiteiten worden door de school gefinancierd. Per
leerlingen krijgen we een bedrag van onze stichting SAAM en dit bedrag zal beheerd worden door de OR.
LEDEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Annemieke van der Leest
Julisa Coenders
Esther de Jong
Sander Kooning(voorzitter)
Dave Vissers
Noortje Paagman
Adviseur vanuit de directie: Peggy van Zitteren
LEDEN OUDERRAAD
Kirsten van de Langenberg voorzitter
Siegrid Wouters penningmeester
Kim Rotteveel secretariaat
Joyce Boot
Jolanda Steenbakkers
Lianne Kelders
Anne van den Akker
Ellen Verhoeven
Britt Scheepers
Kim van Boxtel
KLASSENOUDER
Iedere groep heeft een ‘klassenouder’.
Deze ouder is aanspreekpunt voor zaken die de groep aangaan.
Groep
1-2a
1-2b
3
4
5-6
7
8

Klassenouder
Anne van den Akker en Britt Scheepers
Ellen Verhoeven
Leontine van de Sande
Lianne Kelders en Ellen Verhoeven
Kim van Boxtel en Kim Rotteveel
Jolanda Steenbakkers en Joyce Boot
Kirsten van den Langenberg en Siegrid Wouters

Bestuur / Managementteam
SAAM*
Postbus 661
Nelson Mandelalaan 2
5342 CZ Oss
Telefoon 0412-691615
E-mail: algemeen@saamscholen.nl
Internet: www.saamscholen.nl

Inspectie van het onderwijs
m.i.v. Het schooljaar 2005-2006 vallen wij onder toezichtgebied Eindhoven-Noord. Contactinspecteur is dhr. drs.
J.F.A. Rohde.
Kantoor Eindhoven
Bezoekadres Zernikestraat 6.
Postbus 530 5600 AM Eindhoven.
Telefoon 040-219 7000 Fax 040-237 0485
E-mail: info@owinsp.nl
Internet: www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis)
Vertrouwenspersoon school
Annemieke Kuitert en Julisa Coenders
Vertrouwenspersoon SAAM
Lisette Snaterse
Bereikbaar op het Hooghuislyceum in Oss. Telefoon 0412-658303
Meldpunt vertrouwensinspecteurs tel.: 0900-111 3 111 (lokaal tarief).
Contactpersonen
Voor klachtenmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld kunt u terecht bij Steffi van
Velthoven en Annemieke Kuitert.
Vragen over onderwijs?
Ondanks alle informatie in deze gids, kan het voorkomen dat u nog vragen heeft. Vragen over de school kunt u stellen aan een
van de teamleden of aan de directeur. Vragen over onderwijs in het algemeen en vragen die u liever eerst met een
onafhankelijk iemand wilt doorspreken, kunt u voorleggen bij ‘5010’.
5010 is de vraagbaak voor ouders over openbaar onderwijs. Telefonisch op nummer 0800 5010 toets 4, op schooldagen tussen
10.00 uur en 15.00 uur. Digitaal via de website www.50tien.nl. Op de site vindt u veel vragen en antwoorden en heeft u de
gelegenheid om zelf een vraag te stellen, die per e-mail wordt beantwoord. Bij 5010 kunt u eveneens terecht voor al uw vragen
over openbaar onderwijs. Nadat u 0800 5010 heeft gekozen, toetst u 4 voor vragen over openbaar onderwijs.
Externe hulp
Het komt voor dat leerlingen particulier externe hulp krijgen in de vorm van logopedie, bewegingstherapie of remedial
teaching. Soms wordt aan de school verzocht dit onder schooltijd te laten plaatsvinden.
Het algemene beleid van de school is dat dit niet mogelijk is. Wanneer de school vindt dat een leerling extra hulp nodig
heeft, neemt de school hiervoor verantwoordelijkheid en draagt er dan ook zorg voor.
Wanneer ouders op eigen initiatief externe hulp inschakelen, dan dient dit buiten schooltijd te geschieden. Wel is de
school bereid tot afstemmingsoverleg met de externe hulpverlener.
Overblijven
De kosten voor het overblijven bedragen
€ 1,50 per keer. Blijft het kind vaker over dan kunt u velletjes kopen met 10 bonnen voor € 12,–. De kosten voor de vaste overblijvers
bedragen € 1,20 per keer. In verband met een snelle financiële afhandeling vragen wij u zoveel mogelijk gebruik te maken van
de bonnenboekjes en deze contant af te rekenen.
De coördinatie van het overblijven wordt gedaan door Linda de Paepe Duffhuis. Zij verzorgt eventueel ook de rekeningen. U kunt
haar voor meer informatie telefonisch bereiken op nummer 0413-478528 .
Verjaardagen en trakteren
Als kinderen jarig zijn mogen ze trakteren. Wij willen als school benadrukken dat het de bedoeling is dat de kinderen één kleine
traktatie aanbieden.
Website
De school heeft een eigen website: www.obs-despringplank.saamscholen.nl
Kijk hier voor het laatste nieuws in de nieuwsbrief. We adviseren u om zich aan te melden voor de nieuwsbrief. Dit kan op de site,
zodat u op de hoogte bent van het reilen en zeilen op school.
Van activiteiten op school worden foto’s gemaakt. Sommige foto’s worden op de website of in de schoolgids geplaatst.
Aan het begin van het schooljaar vragen wij uw toestemming voor het wel of niet plaatsen van foto's van uw kind.

Ziekmelding
Ziekmelden van kinderen kan op onderstaande wijze:
• telefonisch tussen 8.15 en 8.30 uur, telefoon 0413-473038. Aan dit nummer is een antwoordapparaat gekoppeld.
• schriftelijk door een briefje af te (laten) geven bij de betreffende leerkracht.
• persoonlijk bij de leerkracht voor schooltijd.
Is uw kind zonder bericht afwezig, dan bellen wij u kort na 8.30 uur. Krijgen wij geen gehoor en kunnen we u niet elders
bereiken, dan is dat voor ons reden om aan te nemen dat uw kind met of zonder uw medeweten ongeoorloofd v erzuimt.
We moeten dit in het kader van de leerplichtwet melden bij de leerplichtambtenaar. Deze zal altijd nagaan om welke
reden er verzuimd werd. Hij/zij kan bij nalatigheid van de ouders/ verzorgers een boete opleggen.
BSO-voorzieningen
De Verbinding
Voor wat betreft de buitenschoolse opvang (BSO) maakt onze school gebruik van 'De Verbinding' als aanbieder. Zij
hebben twee lokalen in onze school ter beschikking. Dit betekent dat de leerlingen van onze school voor en na school in
hetzelfde gebouw kunnen blijven. De Verbinding maakt tevens gebruik van de multifunctionele ruimte die onze school
biedt. Natuurlijk is het ook mogelijk om met een andere organisatie in zee te gaan.
Naast de BSO is er ook de mogelijkheid tot peuteropvang in de school. Dit wordt ook verzorgd door 'De Verbinding".
Voor alle vragen omtrent de BSO en peuteropvang in onze school kunt u contact opnemen met 'De Verbinding'.
Patty van den Biggelaar-van der Kruis
T: 0413-475366
M: 06-42270607
E: info@deverbinding-sintoedenrode.nl
Humanitas De Dommelclub
Ook is er de mogelijkheid om de naschoolse opvang te laten verzorgen door Humanitas. Kijk voor meer informatie
op www.kinderopvanghumanitas.nl
Kinderen worden dan naar school gebracht en ook weer opgehaald door de leiding van de Dommelclub.
De Dommelclub
Laan ten Bogaerde 5
5491 GC Sint-Oedenrode
T: 0413-367673

