Beste ouders/ verzorgers.

Amsterdam, 07-09-2017

We zijn begonnen!! Iedereen van harte welkom in het schooljaar 2017-2018. Na zes
weken vakantie zijn we dinsdag gestart met het nieuwe, spannende schooljaar. Het is
fijn iedereen weer te zien. Een speciaal welkom voor alle nieuwe leerlingen en hun
ouders. We wensen jullie veel plezier op Brede School de Springplank
Informatieavond. Dinsdag 19 september om 19.00 uur is de informatieavond. We
starten in de aula met het algemene gedeelte waar de plannen van de school en de
oudervereniging voor het komende jaar besproken gaan worden. Daarna gaat u naar
de groep van uw kind waar u informatie krijgt betreffende de groep over het
schooljaar 2017-2018. Voor de kleutergroepen is de informatieochtend een dag later
nl. woensdag 20 september om 9.00 uur na de inloop.
De informatieavond voor groep 8 is op een ander moment. De ouders van groep 8
krijgen hiervoor een aparte uitnodiging.
Uw gegevens. Deze week ontvangt u een brief waarin we bepaalde gegevens vragen.
Dit is om te controleren of de gegevens die we nu hebben, kloppen. Het gebeurt
regelmatig dat we onjuiste telefoonnummers of een verkeerd e-mailadres van u
hebben waardoor we u niet kunnen bereiken of belangrijke informatie u niet bereikt.
Studiedagen. Dit schooljaar is er op de volgende dagen een studiedag: 4 september
2017, 30 oktober 2017, 15 november 2017,22 december 2017, 8 januari 2018, 5
maart 2018, 22 mei 2018, en 20 juli 2018. Alle kinderen zijn dan vrij.
Ophalen van de kinderen. Wilt u om 14.30 uur (’s woensdags om 12.15 uur) buiten
op uw kind wachten? Het wordt te druk in de hal waardoor er geen overzicht is welk
kind wel of niet opgehaald is. Wanneer het regent mag u natuurlijk binnen wachten.
Vanwege de drukte in de hal is het niet handig om de kinderwagens mee naar binnen
te nemen. Zet deze even buiten neer. Dank u wel voor de medewerking.
Lessen lichamelijke opvoeding. Handig om te weten op welke dag uw kind gym
heeft: groep 1/ 2 a en b: maandag, groep 3a en b: maandag en woensdag, groep 4
woensdag, groep 5 maandag en donderdag, groep 6/7 woensdag en donderdag, groep
7 maandag en donderdag, groep 8 woensdag en donderdag en de taalklassen op
donderdag.
Het continurooster. We zijn hard op zoek naar ouders die ons willen helpen bij het
continurooster. Voor de kleuters zoeken we ouders die op maandag, dinsdag,
donderdag en/of vrijdag met de kinderen willen buitenspelen van 12.45 uur tot 13.15

uur. Voor de groepen 3 t/m 8 en de taalklassen is het continurooster van 11.45 uur
tot 12.15 uur en van 12.15 uur tot 12.45 uur. Ook hiervoor zijn we op zoek naar
begeleiding tijdens het buitenspelen. Wanneer u één dag kunt of een half uur is het
ook goed. U kunt zich hiervoor bij mij aanmelden.
De schoolgids 2017-2018. Deze staat aan het eind van volgende week op de website
van de school. De jaarplanning staat aan het einde van deze week op de website. Ik
raad u aan om regelmatig op de jaarkalender te kijken. Deze wordt namelijk
aangevuld met nieuwe activiteiten.
Op tijd komen. Om 8.30 uur moeten de kinderen in de klas zijn. Het is storend
wanneer kinderen later binnen komen omdat de uitleg dan al begonnen is. Kinderen
die te laat komen, melden zich bij Nettie van de administratie. Uw kind ontvangt dan
een gele kaart die de volgende dag ondertekend ingeleverd dient te worden bij Nettie.
Na drie keer “te laat” volgt een melding bij de leerplichtambtenaar.
Gezond trakteren. Het schooljaar is net begonnen, en de eerste jarige kinderen zijn
langs geweest. In de klas wordt er gezond getrakteerd. Het gebeurt jammer genoeg
nog steeds dat de meesters en juffrouwen chocolade of iets anders ongezond
getrakteerd krijgen. Ook zij willen graag een gezonde traktatie: hetzelfde als wat de
kinderen in de groep krijgen, is prima.
Jantje Beton. De kinderen van groep 7 en 8 (ook de groep 7 kinderen van Guido)
gaan vanaf woensdag 13 september loten verkopen voor Jantje Beton. Hiermee
steunen ze het goede doel van Jantje Beton maar ze kunnen ook een gedeelte van hun
kampgeld verdienen.
Ik wens u niet alleen een mooie maand toe maar ook een goed schooljaar 2017-2018.
Gerco Langelaan.

