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VOORWOORD

KENNISMAKINGS- 
GESPREKKEN

OVERBLIJVEN
Beste ouders en verzorgers,

Wat een fijne eerste weken heb ik beleefd op deze  
prachtige school. En ook het weer blijft prachtig!
 
De eerste werkgroepen zijn alweer opgestart. De eerste 
voorbereidingen voor de kermisweek zijn al getroffen en  
ook de commissie van de Kinderboekenweek is al bij elkaar 
gekomen om weer leuke maar vooral leerzame activiteiten 
voor de kinderen te bedenken.
 
Ook de ouderraad is deze week weer bij elkaar gekomen  
en heeft de eerste vergadering gehad.  

Op naar een fantastisch jaar!
Vriendelijke groet, Anita van der Zon

In september ontvangt u een bericht in Schoudercom.  
om de kosten voor het overblijven over te maken.  
De kosten bedragen €75,00 op jaarbasis,  
ongeacht het aantal dagen dat u kind(eren)  
overblij(ft)ven. Eventueel kunt u dit  
bedrag in twee termijnen betalen. 

Op 5 en 7 september vinden de kennismakingsgesprekken 
plaats. De gelegenheid voor ouders om informatie te geven 
aan de leerkracht over uw kind. Wat heeft hij/zij nodig om 
het schooljaar tot een succes te maken en wat kunnen  
wij bieden om dat succes compleet te maken. 

Een ongedwongen gesprek over uw  
kind en wat we van hem/haar mogen  
verwachten. Wij zijn met name op  
zoek naar de succesfactoren.

In Schoudercom kunt u de belangrijkste data (vakanties, 
studiedagen) vinden in de kalender. Ook belangrijke  
documenten: verlof vragen, stroomschema wanneer verlof, 
inschrijven leerlingen, info over groep 1/2 kunt u daar 
terugvinden.

AGENDA
5 & 7 september 

kennismakingsgesprekken

20 september
Infoavond groep 1/2

21 september
Schriftelijke verantwoording Ouderraad

23 september
Kermis – kinderen zijn vrij
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Op donderdag 18 augustus hebben de leerkrachten een 
studiedag gehad met als onderwerp begrijpend lezen.  
 
We werken op de Springplank met de methode  
Nieuwsbegrip XL. De kinderen en leerkracht zijn tevreden  
over deze methode. Wij willen de kennis en vaardigheden  
op het gebied van begrijpend lezen vergroten, zodat er nog 
beter kan worden aangesloten bij de onderwijsbehoeften  
van de kinderen.  
 
Er is binnen het team een stuurgroep samengesteld die het 
proces monitort, de doelen en opbrengsten mede bewaakt  
en ervoor zorgt dat de inhoud van de gezamenlijke 
studiebijeenkomsten aansluit bij hetgeen het team op dat 
moment nodig heeft. Ook de studiedagen van 21 oktober,  
23 januari en 22 maart zullen hieraan worden besteed.  

 
Afgelopen studiedag werd een stuk theorie 
gepresenteerd. Ook de doorgaande lijn van groep 1 
t/m 8 en de didactiek kwamen aan bod, samen met 
de rol van belangrijke beïnvloedende factoren. 
 
We kijken uit naar een leerzaam traject voor onze  
leerkrachten en daardoor ook voor onze kinderen.    
 

Mijn naam is Lisa van Eijk. Ik ben 22 jaar oud en ik ben  
dit jaar begonnen als leerkracht op de Springplank. 

In mijn vrije tijd houd ik me veel bezig met volleybal en ik 
spendeer graag tijd met mijn vrienden en familie in de 
weekenden. Ik ben al ruim een jaar klaar
met de Pabo, maar ik heb eerst een jaar 
gereisd en vrijwilligerswerk in het 
buitenland mogen doen. Dit was een  
erg mooie en leerzame ervaring. En nu 
mag ik het mooiste beroep uitoefenen 
wat er is (als je het aan mij vraagt).  
 
Zelf heb ik ook op de Springplank 
gezeten toen ik jong was, dus het  
voelt als thuiskomen hier. Ik ga hier 
zeker met veel plezier werken.

Beste ouders,
Een nieuw gezicht voor de klas in groep 
8b! Mijn naam is Linda Almekinders, ik 
ben 38 jaar en ik woon in Voorhout met 
mijn man en drie zoontjes van 2, 4 en 6.
 
Via een omweg ben ik in het onderwijs 
terechtgekomen: ik heb eerst 15 jaar in  
de journalistiek en media gewerkt,  
tot ik besloot om mijn ‘meisjesdroom’ 
na te jagen en om te scholen tot 
leerkracht. Nu aan de slag op de 
Springplank; mijn werkdagen zijn 

maandag en dinsdag.
In mijn vrije tijd ga ik graag uitwaaien op het strand, 

wandelen in de duinen, of ik hol achter m’n jongens aan in  
het klimbos. Ik kijk ernaar uit om binnenkort kennis te maken 
met alle ouders.  
 
We gaan er een mooi jaar van maken!

STUDIEDAG EVEN VOORSTELLEN...


