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VOORWOORD
Beste ouders en verzorgers,
Schooljaar 2021-2022 is gestart en we zitten inmiddels  
in onze derde week. Op afstand heb ik u kunnen verwel- 
komen. Via de leerlingen hebben wij de vakantieverhalen 
gehoord en volgens mij heeft iedereen genoten in het 
binnen- en buitenland. Wij zijn goed begonnen.  
In deze beginperiode gaat er veel aandacht uit naar de 
groepsvorming en het afstemmen van de regels en routines. 
Sanne Duivenvoorden is onze gedragsspecialist, vertrouwens-
persoon voor de leerlingen en is pest-coördinator.  
Jaarlijks wordt het pest-protocol besproken in de groepen. 
U vindt dit protocol in SchouderCom onder documenten. 
Sanne gaat deze maand de groepen langs en stelt zich voor 
als vertrouwenspersoon (voor de leerlingen) en pest-coör- 
dinator en vertelt wat dit inhoudt. Wij hopen op deze manier 
laagdrempelig te zijn, zodat leerlingen hulp zoeken en niet te 
lang met zaken blijven lopen. Vraag uw kind(eren) er gerust naar. 

De eerste oudergesprekken hebben vorige week plaats- 
gevonden en de leerkrachten vonden het fijn de gesprekken 
fysiek te kunnen voeren. Het afstemmen in het begin van  
het jaar blijft belangrijk. Niet alleen als kennismaking met  
een nieuwe leerkracht, maar ook het delen van belangrijke 
informatie over uw kind en om de verwachtingen naar elkaar 
uit te spreken. Verwachtingen zijn meestal gebaseerd op je 
eigen waarden en normen. Het delen van deze verwach- 
tingen maakt, dat je samen tot een doel komt, en dit de 
ontwikkelingen van uw kind(eren) positief beinvloed.  
We zijn immers partners in de opvoeding van uw kind(eren) 
en onze leerlingen. 
 
Een warm welkom aan Manon Houthoff die dit jaar is 
gestart in groep 7b. Zij stelt zich graag voor en dat leest u 
verderop in deze nieuwsbrief. We zijn klaar om er samen  
met u en uw kind een mooi leerzaam jaar van maken!
Mede namens Henk,

Vriendelijke groet,
Dorien van Doeveren

AGENDA
 

22 september 
start loterij Jantje Beton voor 

de groepen 5 t/m 8

 
24 september vrije dag i.v.m. de kermis

21 september informatieavond groep 1-2 

 
21 september verantwoording OuderRaad 

op schriftelijke wijze

OPROEP  
LUIZENOUDER  
(opa/oma/tante/oom/..)

TYPETUIN

We hebben een tekort aan luizenpluizers! 
Opgeven kunt u bij juf Ans of via de directie. Het is fijn als een 
groepje ouders zich aanmeldt. Zo kunnen we na de vakanties 
of bij een uitbraak direct ingrijpen. Een berichtje via Schouder-
com is voldoende.

De afgelopen jaren wordt er op de Springplank een  
typecursus gegeven. Deze vindt plaats na schooltijd en wordt 
gegeven door de Typetuin. De lessen worden gegeven door 
een medewerker van de Typetuin. Daarnaast zijn er digitale 
lessen die de kinderen thuis maken. De eerste lessen starten 
op 7 oktober om 14.45 uur. Aanmelden is nog steeds mogelijk 
via www.typetuin.nl



In ons land kennen we de Leerplichtwet. Deze uit 1969 
daterende wet zegt dat kinderen vanaf hun vijfde jaar  
leerplichtig zijn. De school wordt helaas regelmatig  
geconfronteerd met aanvragen voor extra vakantieverlof.  
Het antwoord op een dergelijk verzoek is echter in principe 
duidelijk: ‘Neen, buiten de reguliere schoolverlof- of  
vakantiedagen mag een kind de school niet verzuimen, 
tenzij er zich een omstandigheid voordoet, die in de  
Leerplichtwet is aangegeven en waarbij het verzuim  
geoorloofd is. Bovendien mag er in de eerste twee weken 
van een schooljaar geen verlof gegeven worden.’ (Art. 13a 
Leerplichtwet).
 
Een bijzonder geval is bijvoorbeeld een familiejubileum  
of overlijden van een familielid. Indien u verlof wilt  
aanvragen, moet u dit, schriftelijk en met redenen omkleed, 
aanvragen bij de directie. Uw aanvraag dient minimaal zes 
weken voor de bewuste datum binnen zijn, om een zo goed 
mogelijk oordeel te vormen. Formulieren daarvoor vindt u 
terug in SchouderCom (documenten). De directie toetst uw 
aanvraag. Wanneer u geen toestemming hebt gekregen en  
u houdt uw kind toch van school, dan bent u in overtreding.  
In dat geval wordt dit geoormerkt als ongeoorloofd 
schoolverzuim en wordt dit doorgegeven aan de consulent 
leerplicht van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. 
Deze kan eventueel overgaan tot het opmaken van een 
proces-verbaal. Op de website, onder het kopje Algemeen 
leest u welke regels er worden gehanteerd betreffende het 
aanvragen van verlof. Deze regels gelden voor alle scholen 
binnen de Gemeente Teylingen.

Het afgelopen jaar zijn alle leerkracht  
opgeleid tot Kanjertrainer.  
We gebruiken deze methode om de 
sociale vaardigheden van de kinderen 
te ontwikkelen en te trainen.  
Iedere groep heeft zijn eigen programma 
en is gestart met de lessen na de vakantie. 
Juist deze lessen zijn belangrijk om een goed 
groepsgevoel te creëren. 
Wij hebben Kanjerafspraken en die zijn zichtbaar  
binnen de school/groep. In de bijgevoegde folder leest u  
o.a. over de kanjerafspraken, wat leren de kinderen bij de 
kanjertraining, de 4 gedragstypen in de kanjertraining.  
Wij maken geen gebruik van het (kanjer) leerlingvolgsysteem. 
Hier gebruiken wij het Hart en Ziel programma voor.

Sinds een aantal jaren zijn we verplicht om in het kader  
van de AVG u jaarlijks een aantal vragen voor te leggen  
betreffende de persoonsbescherming. Met het beantwoorden 
van een aantal vragen geeft u ons toestemming om beeld- 
materiaal van uw kind(eren) te delen op bijvoorbeeld de  
website, Schoudercom. -en Facebook.
 
De vragenlijst vindt u op Schoudercom. Vooral “nieuwe”  
ouders willen we vragen deze lijst in te vullen. Aan ouders  
die de lijst al eerder hebben ingevuld de vraag of de gegeven 
antwoorden nog steeds van toepassing zijn. U vindt de lijst  
onder “Mijn gegevens” > “Overige vragen”. En als u toch  
in Schoudercom bezig bent, ook het verzoek of de adres-  
en contactgegevens nog actueel zijn.

Manon, kun je wat over jezelf vertellen? 
Jazeker! Samen met Edwin en Bjurn woon ik in Noordwijk.  
In mijn vrije tijd geniet ik samen met mijn gezin, familie en 
vrienden van gezellige dingen die we met elkaar doen.  
Ik hecht veel waarde aan deze mensen om mij heen. 
Waar ik erg van kan genieten is het af-stylen van mijn huis, 
dat is waar alles samenkomt. 

Als ervaren leerkracht vind ik het fijn om  
kinderen zo goed mogelijk te begeleiden in het 
leerproces op school. Soms door ze iets nieuws 
aan te bieden, iets samen te doen of kinderen  
te helpen om het zelf te doen. Ik mag dit 
schooljaar lesgeven aan groep 7b. Ik voel mij 
welkom op de Springplank en ga er een top 
schooljaar van maken.
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AANVRAAG 
BUITENGEWOON 
VERLOF 

EVEN VOORSTELLEN

KANJERTRAINING

AVG



Onze school neemt al jarenlang deel aan de loterij van 
Jantje Beton. Een actie om kinderen te bewegen om buiten 
te spelen.  
In binnen- en buitenland worden m.b.v. Jantje Beton  
speelplaatsen gerealiseerd voor kinderen. Ook aan de 
speelpleinen op onze school heeft Jantje Beton een bijdrage 
geleverd. De kinderen van groep 5 t/m 8 nemen deel aan 
deze actie.
 
In het verleden werd er geld opgehaald, tegenwoordig 
maakt men gebruik van machtigingen, waarop u kunt  
aangeven hoeveel loten u wilt kopen of via een tikkie die u 
kunt scannen m.b.v. een QR-code. Om het u gemakkelijk te 
maken hebben we de QR-code in de nieuwsbrief geplaatst. 
De helft van de totale opbrengst is voor de school en deze 
kunnen we weer goed gebruiken. 

Jantje Beton heeft de loterij zo veel mogelijk Coronaproef 
gemaakt. Het langs de deuren gaan levert toch een bepaald 
risico op. Onze insteek is om bij voorkeur familie en naaste 
buren, vrienden te benaderen voor deze actie. Het langs de 
deuren gaan is ook een item wat u met uw kinderen kunt  
bespreken. In deze nieuwsbrief vindt u ook de QR-code.  
Makkelijker kunnen we het u niet maken en wij zijn er erg  
blij mee. Het geeft ons ruimte om de speelplaats goed te 
onderhouden en nieuw spelmateriaal aan te schaffen.

JANTJE BETON
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Lekker spelen, is goed en  belangrijk  voor elk kind!


