
Nieuwsbrief 31 augustus 2018 Zeewolde 

  

 
SBAO De Springplank 
Kruithuis 2 
3844 DH Harderwijk 
T 0341-431250 
M 06-20741169 
www.sbospringplank.nl 

 

Nieuwsbrief 31 augustus 2018 
 

Geachte ouders/verzorgers 
Hierbij ontvangt u de 1 ste nieuwsbrief van het 
schooljaar 2018-2019. Heeft u deze nieuwsbrief niet 
per mail gekregen, mail dit dan naar 
b.dezoete@sbospringplank.nl  

  

 
 

Nieuw schooljaar, nieuwe collega’s 

Na 6 weken vakantie is het altijd fijn  om weer naar 

school te gaan. We hebben deze week met elkaar 

een goede start gemaakt! 

In groep A is juf Anneke gestart naast juf Marije, om 

de week zal juf Anneke de vrijdagmiddag in groep C 

lesgeven. 

 In groep B werkt juf Suus op de woensdag voor juf 

Elkie.  

Beide juffen stellen zich hieronder voor: 

Dag ouders, 
Na een hele leuke eerste ervaring met groep B, zal ik 
mij voorstellen aan jullie allemaal. 
Mijn naam is Susanne Dop, maar iedereen noemt mij 
Suus. Voor de kinderen ben ik daarom ook juf Suus. 
Ik ga op de woensdagen, en eens in de maand ook 
een vrijdag, groep B lesgeven. 
Ik woon in Zwolle samen met mijn 12-jarige dochter 
Mila en heb naast groep B op de Springplank nog 
een baan als begeleider bij Backup studiebegeleiding 
en ook bij begeleid wonen-huis Eilean. 

Ik vond het na elf jaar weer eens tijd om met leuke, 
lieve en gezellige kinderen aan het werk te gaan en 
die kans kwam voorbij voor mij hier in Zeewolde. 
Na deze eerste week verheug ik mij nog meer op een 
fijne tijd op de Springplank. 
Wie weet tot ziens ergens in de school! 
Groetjes, 
Suus 

Hallo allemaal. 
Ik ben Anneke van der Vegt en een nieuw gezicht 
voor de Springplank in Zeewolde. 
Voor de zomervakantie heb ik een aantal maanden 
op de Springplank in Harderwijk gewerkt. 
Op woensdag, donderdag en vrijdagochtend sta ik 
voor groep A. Daarnaast ben ik om de week, op vrij-
dagmiddag, te vinden in groep C. 
Deze week heb ik al met veel plezier les mogen geven 
aan groep A ( echt een super groepje). 
Zelf woon ik met mijn man en 2 kinderen in het 
mooie Zwolle. Verder houd Ik van veel gezelligheid 
en vind ik het heerlijk om creatief bezig te zijn. 

 

Tot ziens op de Springplank in Zeewolde 
Groeten Anneke 

 

Informatieve ouderavond 

De informatieavond is op maandag 10 september. 
We hopen dat alle ouders komen, want op deze 
avond kunnen de eerste contacten gelegd worden 
tussen de ouders en de leerkrachten. En een goed 
contact tussen school en ouders vinden wij een be-
langrijke voorwaarde voor een goede begeleiding 
van uw kind. Wanneer het niet lukt om als ouders 
allebei te komen, lijkt het ons in ieder geval belang-
rijk dat één van u op deze avond aanwezig is. 
Via onderstaand strookje kunt u zich opgeven voor 
deze avond. 
De avond begint om 19.45 uur in de centrale hal met 
een kopje koffie. Om 20.00 uur starten we in de 
groepen. 
 
Wat staat er in ieder geval op het programma? 
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 De contacten met de leerkracht, het huisbe-

zoek, telefoontjes, brieven, etc. 

 De regels in de school. Ze zijn voor de kin-

deren gemaakt, maar ze gelden voor ieder-

een. Het is belangrijk dat we allen de regels 

steunen. 

 Mogen de foto’s van uw kind op de site? 

 Hoe wordt er gewerkt in de klas?  

 Ouderhulp.  

 De ouders van de schoolverlaters (groep 8) 

krijgen een uitleg over de schoolverlaters-

procedure. Deze procedure start al in sep-

tember! 

 Vragen van de ouders. 

 De schoolreis en het schoolkamp. U kunt nu 

al beginnen te sparen.  

 De amaryllisbollenactie. 

 

 
  

Data 

maandag 10 septem-
ber 

Informatieavond 

dinsdag 25 september  Studiemiddag LIST. 
De school is uit om 12.00 
uur! 

vrijdag 28 september  Korfbaltoernooi 

Week van 3 oktober  Start Kinderboekenweek 

22-26 oktober Herfstvakantie 

 
Met vriendelijke groet, 
Bert Veldhorst en Bianca de Zoete 

 
Ik kom op de informatieavond, 10 september  2018. 
 
Naam:                                           
Ouder/ verzorger van : 
Uit groep : 
 
 
 
 
 


