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Geachte ouders/verzorgers 
Hierbij ontvangt u de 1e nieuwsbrief van het school-
jaar 2018-2019. De eerste Nieuwsbrief ontvangen de 
ouders per mail en op papier. Hebt u geen mail ont-
vangen, stuurt u dan even een mail naar mij, met het 
verzoek uw adres aan de verzendlijst toe te voegen. 
Blijkbaar is dan het adres fout ingevoerd. 
Mail: b.veldhorst@sbospringplank.nl 

  
Schooljaar 2018-2019 
Namens de collega’s wens ik alle kinderen en hun 
ouders een heel fijn schooljaar 2018-2019 toe. Ho-
pelijk groeien alle kinderen en voelen zij zich geluk-
kig en veilig op onze school. Het schoolteam zal zich 
hier maximaal voor inzetten. Dat werd in de laatste 
schoolweek wel duidelijk. Hoewel er nog vakantie 
was, was iedereen de gehele week al volop bezig 
met zich voor te bereiden op het nieuwe schooljaar. 
Vrijdag 24 augustus hadden we een gezamenlijke 
vergadering van ruim 3 uur, waarin veel zinnige din-
gen ter sprake kwamen: veel te veel om deze hier op 
te sommen. Bij de opening van het schooljaar lazen 
we het volgende gedicht van Jacqueline Roelofs-van 
der Linden  
 

Kind 
 

Ik kan je stenen geven om te bouwen,  
géén blauwdruk voor een kant-en-klaar gebouw:  
het eigenlijke werk is toch aan jou.  
Dat jij dat kunt, daar moet ik op vertrouwen.  
 
Het maken van cement kan ik je leren,  
hoe steen voor steen te voegen in verband,  
maar niet jouw hand te zetten naar mijn hand:  
jij moet je huis in vrijheid construeren.   
 
Zo geef ik jou misschien een fundament,  
de grondslag voor door jou te bouwen muren.  
Dan rest mij slechts jou aan te blijven vuren,  
tot jij, mijn kind, een meester-bouwer bent.   

  
 
 
 

Hulp gevraagd!! 
Het “luizenteam” van de Springplank bestaat uit 4 
personen. 
Genoeg zou je denken….  
Maar niet iedereen is altijd beschikbaar. 
Daarom zijn we op zoek naar extra handen. 
We willen om de 4 á 5 weken de controles doen 
zodat we het “probleem” goed in de gaten kunnen 
houden. Per keer bent u ongeveer 2 uurtjes aan het 
luizenpluizen en overleggen met uw “collega’s”. 
Dus….moeders/vaders…..hebt u per maand een 
middagje over en vindt u het leuk om ook mee te 
helpen op de school van je kind?? Wij zouden erg blij 
zijn met uw hulp! U kunt zich aanmelden bij de ad-
ministratie van  de school. 
Hopelijk tot gauw. 
Namens het luizenteam, Harmke Nugteren 

  
Lege flessenactie 
De flessenactie voor de fietstocht van de vader van 
Eva (ter bestrijding van de ziekte van Duchenne) 

heeft €165,- op-
geleverd! Voor 
de vakantie ston-
den bij de ingang 
van de school 
wekenlang krat-
ten met heel veel 
lege  flessen. De 
opbrengst ging 
naar Duchenne 

Heroes. Dit is een hele zware mountainbiketocht die 
de vader van Eva uit groep 4 vanaf  9 september 
gaat fietsen. Nog een keer bedankt voor alle ingele-
verde flessen en vader van Eva: heel veel sterkte en 
succes!  

  
Even voorstellen: Mijn naam is Joke Vos en deze 

week ben ik met veel plezier en 
enthousiasme begonnen in 
groep 4.  De afgelopen 14 jaar 
heb ik als leerkracht gewerkt 
op de Wingerd, school voor 
zeer moeilijk lerende kinderen 
in Nunspeet.  Ik had het nog 
prima naar m’n zin op de Win-
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gerd, maar was ook toe aan een nieuwe uitdaging.  
Na 14 jaar Wingerd is het best even een stap naar 
een andere werkplek, maar ik ben blij dat ik de mo-
gelijkheid heb gekregen en de sprong naar de 
Springplank heb genomen!! Ik woon in Ermelo, dus 
een extra bonus is dat ik nu ook wat vaker met de 
fiets naar het werk kan.  In m’n vrije tijd vind ik het 
heerlijk om te wandelen en tijdens vakanties mag ik 
graag sjouwen in de bergen.  

  
Hallo, ik ben Esther van Poelgeest. Samen met mijn 
man en zoontje woon ik in Harderwijk. Afgelopen 13 

jaar heb ik op SBO De 
Arend gewerkt in Nun-
speet. Nu we een baby-
tje hebben gekregen, is 
het ideaal om wat dich-
terbij te werken. 
Op de maandag werk ik 
met de kinderen in groep 
8A, op donderdag en 
vrijdag in groep 8B. Zo na 
mijn zwangerschapsver-
lof is het even wennen, 

maar ik vind het geweldig om weer aan de slag te 
kunnen!  
Naast het lesgeven, houd ik me ook bezig met ver-
nieuwingen in het onderwijs. Verder speel ik  in mijn 
vrije tijd graag saxofoon en gitaar of ga ik het bos in 
op de mountainbike. 
Op de informatieavond hoop ik met u kennis te ma-
ken. 

  
Informatieavond maandag 10 september 
Maandag 10 september is er een informatieavond 
voor alle ouders op De Springplank. Vanaf 19.30 uur 
is de school open en is er gelegenheid om koffie te 
drinken. We starten om 20.00 uur in de klas van uw 
kind. De leerkrachten stellen zich dan aan u voor en 
nemen met u de plannen voor het komende jaar 
door. Ook worden er een aantal afspraken gemaakt. 
Uw aanwezigheid op deze avond is erg belangrijk 
voor uw kind. We verwachten dan ook, dat minimaal 
één van de twee ouders uit elk gezin aanwezig is, 
maar bij voorkeur natuurlijk allebei. Volgende week 
krijgt u ook nog een aparte uitnodiging. 

  
De Schoolgids 
Een dezer dagen verschijnt de nieuwe schoolgids op 
onze website. (www.sbospringplank.nl). Mocht u 
een papieren versie willen ontvangen, neem dan 
telefonisch contact op met de administratie. 

  
De kalender 

We zijn druk bezig met het maken van een nieuwe 
schoolkalender met daarop alle belangrijke en afwij-
kende dagen in het schooljaar. Wanneer de kalender 
klaar is, ontvangt uw kind een exemplaar.  

  
 
Vakantierooster 2018-2019 

Herfstvakantie    22-10-18 26-10-18 

Kerstvakantie    24-12-18 04-01-19 

Voorjaarsvakantie    25-02-19 01-03-19 

Goede vrijdag 19-04-19   

Tweede Paasdag   22-04-19   

Meivakantie   23-04-19 03-05-19 

Hemelvaart 30-05-19 31-05-19 

Tweede Pinksterdag   10-06-19   

Zomervakantie 2019  22-07-19 30-08-19 

  
Data 

10 september Informatieavond 

14 september 2e Nieuwsbrief 

17 t/m 21 september Week tegen het pesten 

25 september Studiemiddag personeel: de 
kinderen hebben ’s middags 
vrijaf. 

28 september 3e Nieuwsbrief 

3 t/m 14 oktober Kinderboekenweek 

22 t/m 26 oktober Herfstvakantie 

 
Met vriendelijke groet, 
Bert Veldhorst, directeur 
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