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Nieuwsbrief 12 oktober 2018 
 

Geachte ouders/verzorgers 
Hierbij ontvangt u de 4e nieuwsbrief van het school-
jaar 2018-2019.  

  

Kinderboekenweek creamiddag.

 
 
Op donderdag 4 oktober hadden we een creamiddag 
rond het thema ' vriendschap'. 
De kinderen konden zich inschrijven voor de les die 
ze wilden volgen. 
Met juf Marjolein, juf Elkie en juf Zoey gingen de 
kinderen met verf aan de slag. 
Op grote vellen behang mochten de kinderen een 
eigen schilderij maken over vriendschap. 
Bij juf Bianca en juf Kirsten gingen de kinderen met 
klei aan de slag. 
De kinderen mochten iets maken wat zij bij vriend-
schap vonden passen. 

 

En vriendschap kun je op heel veel manieren bekij-
ken: 
Vriendschap tussen mensen, vriendschap tussen 
dieren en het gevoel wat je krijgt als je aan vrienden 
denkt. 
Ook tijdens het werken zagen we vriendschap. De 
kinderen hebben elkaar op allerlei manieren gehol-
pen. 
Het was een gezellige en creatieve middag 
 

  

Kom erbij! 
Lezen vinden we op school heel belangrijk. Iedere 
morgen wordt er in alle groepen op dezelfde tijd 
gelezen. Graag nodigen we u uit, op woensdag 17 
oktober, om met uw zoon of dochter te komen 
lezen. U mag meelezen van 8.50-9.00 uur. Vanaf 
9.00 uur zorgt de ouderraad voor een kop koffie! 
 

  

Amarylissbollenactie 

 
Deze week is de Amaryllisbollen actie wederom ge-
start.  Alle kinderen mogen bloembollen verkopen 
aan hun ouders, vrienden en kennissen. 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. Wel-
licht kunt u er als ouder op toezien, dat het geld 
veilig op school komt. Belangrijk is ook dat de kin-
deren op hun lijst precies noteren wie er heeft ge-
kocht 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 school-
kampen. We hopen op een succesvolle actie. 
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Voorleeswedstrijd 
Groep B doet mee aan de Nationale voorleeswed-
strijd. De eerste ronde was in de klas. Dani, Sem en 
Najem gingen door naar de volgende ronde. 
Gisteren was de tweede ronde waarin Dani, Sem en 
Najem voor hele school hebben voorgelezen. 
Alle drie de kinderen hebben heel mooi voorgelezen, 
de andere kinderen waren onder de indruk. De uit-
eindelijke winnaar is Dani geworden. Dani gaat door 
naar de volgende ronde waarin de winnaars van de 
scholen uit Zeewolde allemaal aan elkaar voorlezen. 

 
  

Vanuit de MR 
 
Twee weken geleden heeft de M.R. voor het eerst 
vergaderd dit schooljaar. Timon Ramaker  (vader van 
Steijn uit groep 8- Harderwijk) is het enige lid dat 
voorgaande jaren ook in de MR zat. Nieuwe leden 
zijn: Jacqueline de Boer (moeder 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 ko-
mende tijd verdiepen in taken en verantwoordelijk-
heden van de M.R. De volgende vergaderingen 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. 
 

  

 
Data 

3 t/m 14 oktober Kinderboekenweek 

17 oktober 8.50- 9.00 uur ouder- kind 
lezen en koffie-ochtend! 

19 oktober Vossenjacht 

22 t/m 26 oktober Herfstvakantie 

30 oktober Groep A les IVN (natuur) 

8 november  Studiemiddag 
De kinderen zijn vrij vanaf 
12.00 uur 

 
Met vriendelijke groet, 
Bert Veldhorst en Bianca de Zoete 
 
 
 


