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Nieuwsbrief 12 oktober 2018 
 

Geachte ouders/verzorgers 
Hierbij ontvangt u de 4e nieuwsbrief van het schooljaar 
2018-2019. Hebt u deze brief niet tevens per mail ont-
vangen, stuur dan een berichtje naar 
b.veldhorst@sbospringplank.nl 

  
Amaryllisbollenactie 
Deze week is de Amaryllisbollen actie wederom gestart.  

Alle kinderen mogen 
bloembollen verkopen aan 
hun ouders, vrienden en 
kennissen. Het is niet de 
bedoeling dat de kinderen 
de gehele straat aflopen en 
de bollen aan vreemden 
verkopen. De bollen zijn van 
goede kwaliteit en kosten 

€4,- per stuk. De actie loopt van 8 tot 19 oktober 2018. 
Let op: de bollen worden bij bestelling contant betaald. 
Wellicht kunt u er als ouder op toezien, dat het geld 
veilig op school komt. Belangrijk is ook dat de kinderen 
op hun lijst precies noteren wie er heeft gekocht en wat 
er is besteld. Er is keuze tussen de kleuren rood, wit en 
roze. De opbrengst komt ten goede aan het fonds voor 
de schoolreizen en schoolkampen. We hopen op een 
succesvolle actie. 

  
Schilderwerkzaamheden 
Alle grijze muren in het nieuwe gedeelte van de school 
worden in de herfstvakantie wit geschilderd. We ver-
wachten dat de school hierdoor een vriendelijker uit-
straling zal krijgen, met name de leslokalen. 
Voordat er geschilderd kan worden, moeten alle kast-
jes, planborden, kapstokken, kunstwerken, beamers, 
interactieve borden, etc. van de muren verwijderd wor-
den. Voor zover mogelijk starten we hier al mee op 
woensdag 17 oktober. De beamers en interactieve bor-
den worden op vrijdagmiddag gedemonteerd. Dan 
worden ook de kasten weggehaald en worden de leslo-
kalen voldoende ontruimd voor het schilderen. (Aan-
vankelijk dachten we genoeg tijd te hebben te hebben 
gereserveerd, wanneer we de kinderen op vrijdagmid-
dag vrijaf zouden geven.) In principe zijn de werkzaam-
heden op donderdag 25 oktober klaar. Dan zouden we 
op vrijdag alles weer op zijn plek terug kunnen brengen. 
Maar dan mag er ook niets tegen zitten.  

Daarom kiezen we voor een andere planning. Het op-
hangen van kapstokken, digitale borden en beamers 
dient zaterdagmiddag klaar te zijn. 
Op maandagmorgen zetten de leerkrachten de kasten 
en het overige meubilair terug op zijn plaats.  
We verwachten de kinderen van groep 3 t/m 8  maan-
dag 29 oktober om elf uur weer op school. We zullen 
hierover ook de busjes informeren. De kleuters (groep 1 
en 2) hebben de gehele dag vrij. De leerkrachten heb-
ben dan een extra studiedag. 
Met veel inzet van het team denken we op deze wijze 
de klus te kunnen klaren. Hopelijk hebt u begrip voor 
deze situatie. En de school wordt er natuurlijk mooier 
door! 

  
Aanbevolen 

 
In juni van dit jaar hielden wij een lege flessenactie. Met 
de opbrengst van dit geld werd de vader van Eva Schip-
pers (nu groep 4) gesponsord, die actie voerde voor de 
stichting Duchenne Heroes. Nu vragen zij uw aandacht 
voor bovengenoemde actie. (Duchenne is een fatale 
spierziekte. Mede dankzij Duchenne Heroes is er hoop 
op een medicijn.) 

  
 
Data 

16 oktober  
!5.00-16.00 uur 

Inloopmiddag ivm afsluiting 
kinderboekenweek 

19 oktober Ontruiming lokalen, de kin-
deren hebben ’s middags 
vrij! 
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22 t/m 26 oktober Herfstvakantie 

29 oktober Groep 1 en 2 gehele dag vrij 
(studiedag leerkrachten) 
Groep 3 t/m 8 starten om 11 
uur. 

2 november 5e Nieuwsbrief 

8 november Studiemiddag, de kinderen 
hebben ’s middags vrijaf 

9 november Nationaal Schoolontbijt 
Uitgifte 1e rapport 

  
De ouderraad 
Dinsdag 9 oktober kwam de ouderraad van De Spring-
plank voor het eerst dit schooljaar bijeen. De raad 
maakte een voorlopige begroting en nam de planning 
door van het eerste half jaar. Ook de inkomsten werden 
besproken. Vorig schooljaar leverde de begroting een 
negatief saldo op, omdat de inkomsten achterbleven bij 
het geraamde bedrag. Dit jaar hebben we daarom van 
alle ouders een toezegging gevraagd, zodat we weten, 
waar we op kunnen rekenen. Tot nu toe heeft ongeveer 

de helft van de ouders gereageerd. De overige ouders 
krijgen volgende week een herinneringsbrief. Voor alle 
duidelijkheid: de ouderbijdrage is niet verplicht; wilt u 
of kunt geen bijdrage leveren, dan mag u dat zelf bepa-
len. We willen alleen weten op welk bedrag we kunnen 
rekenen, zodat we een verantwoorde begroting kunnen 
maken. Ongeveer 30 % heeft zijn bijdrage al overge-
maakt en in vele gevallen zeer ruimhartig. Hartelijk 
dank daarvoor! 
In de ouderraad maakten we afspraken voor het Natio-
naal school ontbijt op 9 november, het sinterklaasfeest 
op 5 december en het kerstfeest op 20 december. 
De ouderraad vraagt aan de ouders op bij een van deze 
activiteiten ook te komen helpen. Bent u beschikbaar, 
dan laat u dat weten door onderstaand briefje mee 
naar school te geven. De ouderraad neemt vervolgens 
contact met u op. Hoort u niets, dan waren er blijkbaar 
al voldoende vrijwilligers. 
 

 

De ouderraad 

 
Van links naar rechts: Claudia Fondse, Liane Foppen, Wilma Oudendorp en Mariëlle Smit. In de loop van het 
schooljaar zal de ouderraad worden uitgebreid met nieuwe leden.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
Bert Veldhorst, directeur 
 
 
______________________________________hierlangs afknippen_____________________________________ 
 
 
De ouders van (naam kind) _____________________________________________tel._____________________ 

bieden hun hulp aan bij: O Het nationaal schoolontbijt op 9 november (8.00-10.00 uur) 

O Sinterklaasfeest op 5 december (7.00-13.00 uur 

O Kerstfeest inclusief voorbereidingen (circa 4 uur) 


