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Nieuwsbrief 15juni  2018
Geachte ouders/verzorgers 
Hierbij ontvangt u de achttiende nieuwsbrief van 
het schooljaar 2017-2018. 

 

  

Afscheid 
Afgelopen donderdag hebben we afscheid 
genomen van onze gymmeester Jan Frank 
Mulder. Gelukkig hebben we per direct een 
nieuwe gymmeester. Hieronder stelt hij zich 
voor! 
 
Even voorstellen! 
Mijn naam is Trystan de Weerdt geboren in 
Harderwijk en nu 22 jaar oud.  Ik heb een relatie 
van 10 jaar met Kitty uit de Bosch. Zij is 
afgestudeerd aan de Pabo en geeft les op de 
Wegwijzer in Harderwijk. Afgelopen jaar ben ik 
zelf afgestudeerd aan de Calo en begin nu met 
werken als leerkracht bewegingsonderwijs bij 
jullie op school. Voordat ik aan de Calo begon 
heb ik op het MBO sport en bewegen gedaan. 
Naast dat ik voor de klas sta werk ik ook nog in 
een sportschool. In deze sportschool werk ik nog 
met veel plezier als personal trainer en als 
fitnesstrainer.  Zelf beoefen ik  atletiek en ik heb 
veel te danken aan mijn sport. Atletiek beoefen ik 
vanaf mijn 6de jaar, omdat ik veel onderdelen 
van de atletiek leuk vind ben ik de 10kamp gaan 
doen. Aardig succesvol want ik behoor de laatste 
jaren bij de top van Nederland.  Ik hou niet alleen 
van atletiek, maar ook veel andere sporten 
spreken mij aan waaronder voetbal, maar ook 

mountainbiken en klimmen 
vind ik erg leuk om te doen. 
Ik zie er naar uit om met veel 
enthousiasme en plezier aan 
het werk te gaan bij de 
Springplank.  
 

  

Schoolreisje 
Donderdag 7 juni zijn we met 
de groepen A en B naar 
schateiland geweest. Het 

was een fijne locatie waarbij we onze eigen plek 
hadden om wat te drinken, te eten of even bij te 
komen. Schateiland beschikt over een grote bin-
nenspeeltuin waarbij er geklommen, gerend en 
gesprongen kon worden. Er is omgekeerd ver-
stoppertje gespeeld, we hebben een schat ge-
zocht, waterballonnengevecht gehouden, tram-
poline gesprongen en lekker in het water ge-
speeld. Het was een gezellige dag waarbij de kin-
deren zich lekker konden uitleven. Alle ouders die 
hebben geholpen, ontzettend bedankt. 

 
  

Schoolreis Groep C 
Groep C was op schoolreis naar Ouwehandsdie-
renpark. We boften natuurlijk met het mooie 
weer. Het hoogtepunt waren de reuzenpanda’s 
Wu Wen en Xing Ya en de zeeleeuwenshow. 
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Les Poelen en sloten (groep B) 
Vrijdag 8 juni was het helaas niet meer zo lekker 
weer als de dag ervoor. De regen mocht de pret 
niet drukken, want groep B deed vrolijk mee met 
een natuurles georganiseerd door: De Roode 
Schuur. We hebben met netten beestjes gezocht 
die in het water leven en een aantal waterdiertjes 
onder een microscoop bekeken. Dit leverde soms 
schokkende en indrukwekkende beelden op. De 
Libelle larf zag er  bijvoorbeeld echt uit als een 
monster. 
 
 

  

De verkeersguiz 
Kinderen uit groep 6 van Zeewolde hebben een 
tijdje geleden  meegedaan met de verkeersquiz. 
Vrijdag 8 juni was het zover. Twee leerlingen uit 
groep B mochten de school vertegenwoordigen. 
Dit hebben ze ontzettend goed gedaan. We zijn 
helaas niet door naar de finale, maar we zijn wel 
erg trots op deze prestatie. Alleen al de zenuwen 
die het met zich mee brengt…  
Om deze dag zo veilig en rustig te laten verlopen 
zijn er weer een aantal ouders geweest die de 
groep hebben geholpen! Heel erg bedankt daar-
voor! 

 
 
 

  

 
Ouderraad ( herhaling) 
Eind van dit jaar nemen drie ouders afscheid van 
de ouderraad omdat hun zoon of dochter van 
school afgaat. Hierdoor blijven we met een “hal-
ve” ouderraad achter. Wilt u de ouderraad ko-
men versterken, of wilt u meer informatie, laat 
het ons dan weten! 

Het jaar hebben we afgesloten met een gezellige 
gourmetavond, samen met de ouderraad van 
Harderwijk. 

 
 

  

 
Data 

27 juni Studiedag- kinderen vrij! 

6 juli Studiedag- kinderen vrij! 

2 en 5 juli oudergesprekken 

5 juli juffendag 

11 juli Afscheidsavond groep 8 

 
Met vriendelijke groet, 
Bert Veldhorst en Bianca de Zoete 


