
Woordje vooraf 

De dag na de feestavond van 24 januari schreef ik ouders onderstaande brief. 
Mooi om te zien hoe snel de leerkrachten en de kinderen de knop weer om 
hebben gezet na zo’n feestelijke avond.  
Deze periode staat vol van toetsen. De Cito M-toetsen worden deze periode 
afgenomen. Voor ons als school een van de vele manieren om te controleren of 
we de kinderen goed in beeld hebben en onze aanpak moeten veranderen. 
Tijdens de eerstvolgende rapportgesprekken zullen we de uitslagen van deze 
toetsen met u delen. 
Als team kijken we terug op een hele bijzondere avond waarin wij samen  met 
vele, vele mensen het 1-jarig predicaat ‘excellente school’ hebben gevierd. 
Zoals gezegd was het moeilijk om in te schatten hoeveel mensen deze avond 
zouden bezoeken. We willen dan ook iedereen bedanken voor het geduld in de 
lange wachtrij. 
Het predicaat heeft ons als school veel gebracht. We zien een stijging in het 
leerlingaantal. We merken dat we veel scholen en andere geïnteresseerden over 
de vloer krijgen om te zien hoe wij het onderwijs inrichten.  In het onderwijs is dit 
predicaat de hoogste waardering die er bestaat. Een waardering voor de juiste 
keuzes die wij onderwijskundig hebben gemaakt en een waardering voor de 
enorme inzet van het team. 
Dit betekent niet dat alles goed gaat, dat er geen fouten gemaakt worden en dat 
we geen verbeteringen zien.  
We zijn continu bezig om te kijken waar we onszelf verder kunnen ontwikkelen. 
We bekijken waar we een volgende stap kunnen zetten. Ook begeleiden we 
nieuwe leerkrachten, die we door dit predicaat hebben aan kunnen stellen, in 
onze visie en manier van lesgeven. 
Als ik op zo’n moment door de school loop, ben ik trots op het hardwerkende, 
enthousiaste team aan leerkrachten en onderwijsondersteuners. Ik ben trots op 
alle kinderen die genieten van zo’n avond en die iedere dag weer het beste van 
zichzelf proberen te laten zien in de klas. Ik ben trots op het feit dat we zoveel hulp 
van ouders krijgen om activiteiten als deze te kunnen organiseren. 
Ik ben trots op hoe de school er nu voor staat! 
Namens het team van de Springplank wil ik iedereen bedanken die deze 
bijzondere avond samen met ons heeft willen vieren! 
Bedankt!!! 
Met vriendelijke groet,                   
Marcel Peters                               

Bent u ontevreden? Vertel het ons! Bent u tevreden? Vertel het een ander! 

https://www.internetbode.nl/regio/etten-leur/algemeen/193209/de-

springplank-tot-2020-excellente-school  

http://etten-leurbulletin.nl/groot-feest-op-obs-springplank/ 
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Kalender: 
Agenda 

Donderdagmiddag 8 

februari 

Carnaval op school! 

 

Vrijdag 9 februari 

Studiedag, alle kinderen 

zijn vrij  

 

12 februari t/m 16 

februari 

Carnavalsvakantie 

 

Maandag 19 februari 

Luizencontrole 

 

Maandag 26 februari 

Start thema Milieu 

 

Dinsdag 6 maart 

Muzische middag. Ouders 

van de kinderen van de 

groepen 1-2 B, 4 en 8 zijn 

van harte welkom om te 

komen kijken! 

 

Vrijdag 9 maart 

Groep 2 vrij 

 

Donderdag 22 maart  en 

dinsdag 27 maart 

Rapportgesprekken 

 

Vrijdag 30 maart 

Goede Vrijdag  
 

 
 

 

info 

https://www.internetbode.nl/regio/etten-leur/algemeen/193209/de-springplank-tot-2020-excellente-school
https://www.internetbode.nl/regio/etten-leur/algemeen/193209/de-springplank-tot-2020-excellente-school
http://etten-leurbulletin.nl/groot-feest-op-obs-springplank/


Brede schoolkalender 

 
Gevonden voorwerpen 

Er liggen nog veel gevonden voorwerpen in het gebouw die na de Kerstvakantie worden 

opgeruimd. Is uw kind nog gymschoenen, korte broek, rugtas of iets dergelijk kwijt, laat het dan 

even weten bij de beheerder van het gebouw. Hij kan samen met u bekijken of het er tussen ligt! 

 

 

 

 

 

 

 



Onderwijsassistent Sanne Jansen 

Vlak voor de Kerstvakantie hebben wij helaas afscheid genomen van Juf Ans. Juf Ans heeft de laatste 10 

jaar kinderen van onze school begeleid op het gebied van woordenschat, taal en lezen. Wanneer het vertrek 

van juf Ans bekend werd, zijn we op zoek gegaan naar een geschikte 

vervanger. Gelukkig hebben we deze gevonden in de persoon van Sanne 

Jansen. Sanne zal als onderwijsassistent, vanaf 1 februari, het team van de 

Springplank komen versterken. Hieronder stelt zij zichzelf even voor: 

 

Hoi allemaal, 

 

Ik ben Sanne Jansen en 1 februari start ik met mijn nieuwe baan als 

leraarondersteuner bij Stichting LeerSaam. Daarom wil ik jullie graag wat 

meer over mezelf vertellen. 

 

In 2010 heb ik HBO Sociaal Pedagogische Hulpverlening afgerond. Ooit 

begonnen aan die opleiding met het idee kinderen te kunnen gaan helpen die 

op de één of andere manier extra ondersteuning nodig hebben. Via mijn afstudeerstage ben ik in het 

(speciaal) onderwijs terecht gekomen en daarin blijven plakken, omdat ik het heerlijk vind kinderen iets te 

leren. Didactisch, maar vooral ook over zichzelf, de wereld, het leven. Om ze te zien groeien, hoe groot of 

klein die stapjes ook zijn. Een band met ze op te bouwen, ze het vertrouwen te geven in zichzelf. Dit alles 

vind ik in mijn functie als leraarondersteuner; omdat ik in kleinere groepjes en op een andere manier met 

leerlingen werk ontstaat er vaak een bijzondere dynamiek. 

  

Na mijn afstuderen ben ik als onderwijsassistent aan het werk gegaan in het speciaal onderwijs. Ik heb met 

allerlei verschillende doelgroepen heb gewerkt; van visueel meervoudig beperkte leerlingen tot kinderen met 

het Syndroom van Down. In 2012 heb ik de overstap gemaakt naar het regulier onderwijs en ook daarin heb 

ik inmiddels veel ervaring opgedaan. Van de kleuters tot en met groep 8, van leerlingen die extra 

begeleiding of uitdaging nodig hebben op didactisch gebied, tot leerlingen die vastlopen in hun sociaal-

emotionele ontwikkeling. Van het repeteren van de kerstviering tot het ‘stylen’ van de leerlingen voor de 

afscheidsmusical.  

 

Tot slot nog wat persoonlijke informatie: ik ben 30 jaar en woon samen in het mooie Breda. Ik hou van de 

natuur, winkelen, uit eten gaan, creatief bezig zijn, dagjes weggaan, lekker bijkletsen..  

Rest mij alleen nog te zeggen dat ik zin heb in deze nieuwe uitdaging!! 

 

 



     Nieuws vanuit de Ouderraad 

Voor het tweede jaar ben ik, Andrea Kerkdijk (moeder van Thijs uit groep 7), secretaris van de Ouderraad. 

Naast mijn gebruikelijke taken help ik graag mee met de diverse activiteiten die school organiseert. De 

afgelopen tijd heb ik geholpen met het organiseren van de Sinterklaas- en Kerstviering. Over Sinterklaas is 

in de vorige nieuwsbrief al een stukje geschreven, dus ik richt me op de Kerstviering.  

Nadat we met een aantal hulpouders de school in Kerstsfeer hebben gebracht, hebben we samen met het 

team gekeken hoe we de Kerstviering konden invullen. Het is voor de leerlingen heel bijzonder om in de 

avond, als het al donker is, naar school te komen en dan lekker met zijn allen in de klas te eten. Het team en 

de Ouderraad zorgen er samen met de (hulp)ouders voor dat de leerlingen een gezellige avond beleven. 

Leuk was dat er zoveel ouders naar het schoolplein kwamen om daar een hapje en een drankje te nuttigen. 

Daarna hebben we gezamenlijk genoten van de bijeenkomst in de grote hal waar de leerlingen op een leuke 

manier bij de Kerstviering worden betrokken.  

Heel creatief ben ik niet, maar ik neem graag de taak op me om de draaiboeken bij te houden en in de gaten 

te houden of alles loopt zoals het hoort. Daarnaast houden we de kosten goed in de gaten. We werken al een 

aantal jaar met draaiboeken, zodat we niets vergeten en taken makkelijk kunnen worden overgenomen. Na 

een activiteit evalueren we samen met het team wat er een volgende keer anders of beter kan. 

De samenstelling van de Ouderraad wisselt regelmatig. Het is altijd fijn als er nieuwe leden bij komen, zo 

blijven we niet in dezelfde lijn doorgaan. Nieuwe ideeën zijn altijd welkom! We proberen ouders zo goed 

mogelijk te betrekken bij de activiteiten. Heeft u interesse om de Ouderraad te versterken? Neem dan gerust 

contact op met een van de OR-leden,  meneer Marcel of stuur een mailtje naar 

ouderraadspringplankettenleur@outlook.com! U kunt ook altijd met uw vragen of opmerkingen bij ons 

terecht! 

Vriendelijke groet, 

Andrea Kerkdijk 
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Nieuws van de TSO 
Vorig schooljaar zijn er naar aanleiding van evaluaties aanpassingen geweest aan de uitvoering van de TSO. 

Alle kinderen eten nu eerst in de klas. Daarna gaan ze buiten spelen. Er wordt dan ook graag gebruik 

gemaakt van het park. 

De kinderen die bij de TSO horen, hebben dan hesjes aan zodat ze herkenbaar zijn voor de pedagogische 

medewerkers en de vrijwilligers. 

We hebben veelvuldig contact met Kober om samen te bespreken hoe dit verloopt.  
 

Kinderen die thuis lunchen 
Alle kinderen van de TSO spelen gelijktijdig samen buiten na het lunchen op het schoolplein en in het park. 

Omdat het voor de medewerkers van Kober belangrijk is om het overzicht te kunnen hebben, is er aan de 

kinderen, die thuis gaan eten, gevraagd om voortaan niet vóór 12.50 weer terug naar school toe te komen.  

 

 

 
 

 

 

 

 


