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Nieuwsbrief 28 september 2018 
 

Geachte ouders/verzorgers 
Hierbij ontvangt u de 3e nieuwsbrief van het schooljaar 
2018-2019.  

  
Opknapbeurt voor de school 
In de herfstvakantie worden alle muren in het nieuwe 
gedeelte van De Springplank wit geschilderd. Dit is een 
hele klus, die goed moet worden voorbereid. Alles moet 
van de muren gehaald worden, inclusief beamer, digi-
bord en planborden. We willen dit doen op vrijdagmid-
dag 21 oktober. Dit betekent dat we de kinderen t/m 
groep 7 op vrijdagmiddag vrijaf zullen geven. Wilt u 
hiermee rekening houden? Als er ouders zijn die ook 
nog een handje willen helpen, laat het mij dan even 
weten. Bij voorbaat dank! 

  
De schoolkalender 
Graag hadden we u de kalender al aangeboden. Hij is 
ook al een tijdje klaar, maar door omstandigheden nog 
niet afgedrukt. Hopelijk lukt dit de komende week. 

  
De vrijwillige ouderbijdrage 
Deze week hebben alle ouders/verzorgers een brief 
gekregen, met daarin een verzoek voor de ouderbijdra-
ge. Onderaan de brief zit een strookje, waarmee de 
ouders een toezegging kunnen doen. Misschien is het 
uit privacy overwegingen handig om  een envelopje om 
dit briefje te doen, als u het strookje aan uw kind mee 
teruggeeft naar school. Op basis van de toezeggingen 
van de ouders kan de ouderraad een begroting maken 
voor dit schooljaar. 

  
Beste ouders/ verzorgers 
Wat fijn dat ik op De Springplank mag komen werken! 

Zoals u weet kunnen leer-
krachten binnen de stichting 
Educare gebruik maken van 
mobiliteit. Ik had zin in een 
nieuwe werkplek en heb hier-
door de gelegenheid gekregen. 
Met heel veel plezier heb ik op 
de Kon. Emmaschool in Nijkerk 
gewerkt, bij de kleutergroepen 
en soms combi groep 3. Ik 
woon in Zeewolde, met mijn 
man. Vlakbij wonen 2 kinderen 

van ons met hun gezinnen en 1 zoon van ons met zijn 
gezin woont verder weg. Ik geniet van thuis, onze klein-
kinderen, lange afstand wandelen en fietsen en tuinie-
ren. Daarnaast geniet ik van mijn werk in de kleuter-
groep Diamantjes. Ik hoop op een fijn contact met u.  
Hartelijke groet,     Willy Jaspers Focks  

  
Vanuit groep 8a 
De eerste drie weken gingen snel voorbij. We hebben 
veel geleerd en allemaal  leuke dingen gedaan. Vrijdag 7 
september hebben we rolstoelbasketbal gedaan. Het 
was super leuk om te doen en leerzaam om te weten 
hoe het is om iets te missen: zoals een been, een arm of 
een voet. Het viel mij op dat ze wel super veel dingen 
konden. zoals hoogspringen wielrennen, paardrijden, 
blindvoetbal en nog veel meer. Woensdag 12 septem-
ber kwam juf Evelien langs. We moesten ons zelf na 
tekenen. En donderdag 13 september zijn we naar het 
Klooster geweest. We hebben uitleg gekregen over 
schilderijen in het museum en we hebben ook nog ge-
leerd hoe je moet drummen. En we hebben geleerd om 
een tekenfilm te maken. Dan moet je stap voor stap de 

tekening  maken 
en dat fotografe-
ren. Er is ook nog 
bij groep 8a en 
groep 8b HALT 
langs geweest. Ze 
hebben verteld 
dat je veilig moet 
om gaan sociale 
media en wat er 
kan gebeuren als 
je er niet veilig 
mee om gaat. En 
ook nog dit jaar 
gaan groep 8a en 
groep 8b met 

computer werken om digitaal te leren werken. 
Lopke Foppen, groep 8a. 

  
M(edezeggenschaps)R(aad) 
Twee weken geleden heeft de M.R. voor het eerst ver-
gaderd dit schooljaar. Timon Ramaker  (vader van Steijn 
uit groep 8) is het enige lid dat voorgaande jaren ook in 
de MR zat. Nieuwe leden zijn: Jacqueline de Boer (moe-
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der van Julie uit groep 6), Elvera Stitselaar (IB’er en juf 
van groep 5/6) en Evelien Wingelaar (orthopedagoog). 
Juist omdat we zoveel nieuwe leden hebben, willen we 
ons de komende tijd verdiepen in taken en verant-
woordelijkheden van de M.R. De volgende vergaderin-
gen zijn gepland op: 19 november, 18 maart en 17 juni. 
De notulen van de vergaderingen vindt u op de website 
van De Springplank. We hopen u in de Nieuwsbrief op 
de hoogte te houden van onze bezigheden. 

Evelien Wingelaar 
  

Fietskeuring 2 oktober 
De VVN controleert 2 oktober de fietsen op school voor 
alle kinderen vanaf groep 3.  
Tijdens de fietskeuring worden de fietsen gekeurd op 
veiligheid en of het rijwiel voldoet aan de wettelijke 
eisen. Het kind ontvangt een ingevulde controlekaart. 
Veel aandacht is er voor de fietsverlichting en de reflec-
toren. Extra belangrijk nu het winterseizoen met lange 
donkere dagen er aan komt. De meest voorkomende 
gebreken in het verleden waren een niet werkende 
verlichting, het ontbreken van een achter- en zijreflec-
tie, het ontbreken of niet werken van een  bel en loszit-
tende handvatten. 
 
Wilt u de fiets van uw zoon of dochter vooraf nakijken? 
De folder met de controlepunten kunt u downloaden 
van de site van VVN.nl. Maar u kunt ook gratis een app 
downloaden waarin de checklist staat. Met behulp van 
de VVN Verkeersexamenapp kunt u uw zoon of dochter 
niet alleen voorbereiden op het VVN praktisch Ver-
keersexamen, U komt ook alle controlepunten van de 
fiets tegen. Kijk dan samen met uw kind of de fiets he-
lemaal in orde is. Leuk en leerzaam. Download nu de 
VVN Verkeersexamenapp in de play stores van iPhone 
en Androidtoestellen. De app is gratis beschikbaar voor 
smartphones en tablets. 

  
Kinderboekenweek  
De 64ste editie van de Kinderboekenweek vindt plaats 

van 3 t/m 14 oktober 2018. Het thema van de Kinder-
boekenweek van 2018 is Vriendschap en het motto 
is Kom erbij! 
Dit jaar is het thema vriendschap: een prachtige gele-
genheid om alle belangrijke onderwerpen die hiermee 
te maken hebben voor het voetlicht te brengen. Als 
kind moet je alle aspecten van vriendschap nog ontdek-
ken. Zoals échte vriendschap, maar ook ruzie en pesten. 
Is die BFF wel een echte BFF? Wat doen echte matties 
voor elkaar? Kinderboeken helpen de wereld van 
vriendschap beter te begrijpen.  

Op woensdag 3 oktober openen we op De Springplank 
de Kinderboekenweek gezamenlijk op het plein. We 
beginnen om 08.45 uur en het duurt tot ongeveer 09.00 
uur. U ben van harte welkom om te komen kijken! We 

willen u vragen om 
achter de kinderen 
te gaan staan. De 
kinderen mogen 
eerst gewoon naar 
binnen en komen 
om 08:45u met de 
leerkrachten naar 
buiten.  

 

Ook nodigen we u 
uit om op donderdag 
18 oktober van 

15.00 uur tot 16.30 uur  in de klassen te komen kijken, 
tijdens een inloopmiddag. Er is koffie, thee, limonade 
en wat lekkers en vast en zeker veel moois te bekijken. 
Iedereen is welkom: opa’s, oma’s, vriendjes, vriendin-
netjes en of andere bekenden. Kom er bij!!!!!! 

           Marije van Dijk 

  

Data 

2 oktober Fietsenkeuring 

3 t/m 14 oktober Kinderboekenweek 

18 oktober Inloopmiddag ivm afsluiting 
kinderboekenweek 

19 oktober Ontruiming lokalen, de kin-
deren t/m groep 7 hebben ’s 
middags vrij! 

22 t/m 26 oktober Herfstvakantie 

 
Met vriendelijke groet, 
Bert Veldhorst, directeur 
 
 


