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

  
5 DECEMBER 
Sinterklaas komt zaterdag in het land, daarom wordt 
komende week ook de school weer in de gezellige 
Sintsfeer gebracht. 
Wat fijn dat de 
ouderraad zo ac-
tief is en zo fijn 
betrokken is bij dit 
feest voor de kin-
deren! 
 
Sinterklaas heeft 
al laten weten dat 
hij woensdag 5 
december bij ons 
op school zijn 
verjaardag komt vieren. 
Ouders, opa’s en oma’s, broertjes en zusjes kunnen 
natuurlijk ook op het schoolplein komen kijken bij 
zijn aankomst. 
De kinderen gaan eerst gewoon naar binnen naar 
hun eigen juf of meester. 
Om 10 voor negen komen ze naar buiten en dan 
gaan we met elkaar enthousiast zingen zodat Sint en 
Piet vast snel komen! 
 
Op deze dag krijgen de kinderen drinken en  wat 
lekkers voor de kleine pauze. De school is op de ge-
wone tijd, dus 12.30 uur uit. 

Willy Jaspers Focks 

  
Schoolfruit 
Van 13 november t/m 20 april krijgen uw kinderen 
op school gratis drie stuks groente en fruit per week. 
De school doet namelijk mee aan EU-Schoolfruit! 
Ook zijn er lessen over fruit, groente en gezonde 
voeding. 
Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om 
verschillende soorten fruit en groente te eten. Dat is 
niet alleen gezond, maar ook leuk!  
Wilt u elke week weten welke stuks fruit of groente 
uw kinderen ontvangen? Schrijf u dan in voor de 

nieuwsbrief voor ouders via 
www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief  
Het EU-Schoolfruitprogramma is een goede start om 
de aanbevolen hoeveelheid groente en fruit per dag 
te halen.  
Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een 
initiatief van de Europese Unie, het Ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Rijksdienst 
voor Ondernemend Nederland en het Steunpunt 
Smaaklessen & EU-Schoolfruit. Het programma 
wordt ondersteund door het Voedingscentrum. 
De groente- en fruitverstrekkingen worden gefinan-
cierd door de Europese Unie. Er zijn voor de school 
en de ouders géén kosten verbonden aan het pro-
gramma. U kunt hierover meer lezen op 
www.euschoolfruit.nl.  
Op naar een lekker en gezond schooljaar! 

Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit 
  

De Amaryllisbollenactie 
Bijna vier jaar geleden hadden wij een fors probleem 
met de organisatie van het schoolreisje en het 
schoolkamp. Wat was het probleem? 
Alle kinderen vinden een “ouderwets schoolreisje” 
prachtig. Misschien is het wel de leukste dag van het 
jaar.  
En het schoolkamp voor de schoolverlaters vinden 
de kinderen helemaal top. Zeker achteraf! We heb-

ben nog niet meege-
maakt, dat kinderen 
het schoolkamp niet 
leuk vonden: ook niet 
de kinderen, die er 
vooraf een beetje te-
genop zagen. 
Voor sommige ouders 
wegen de kosten erg 
zwaar. Voor een 
schoolreis of een 
schoolkamp mag niet 
het schoolbudget aan-

gesproken. Het kan alleen betaald worden uit een 
vrijwillige bijdrage van de ouders. Daarnaast is het 
natuurlijk zo, dat alle kinderen mee moeten. Hoe 
krijg je de financiering dan rond? In overleg met de 
Medezeggenschapsraad is besloten een apart fonds 
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te vormen. Dit fonds vullen we met een Amaryllis-
bollenactie in het najaar. Deze actie hebben we nu 
drie jaar achter elkaar gehouden. Steeds deden de 
kinderen en de ouders enthousiast mee.  
Ook dit jaar werden ruim 1400 bollen verkocht. De 
winst van de bollen (€ 1,60 per verkochte bol) gaat 
rechtstreeks naar de kas voor het schoolreisje en het 
schoolkamp. Met dit geld wordt de schoolreis en het 
schoolkamp voor iedereen goedkoper. En iedereen 
kan zonder problemen mee! Allemaal hartelijk dank. 

  
Verboden te roken  

Dat roken heel slecht 
voor je gezondheid is, 
weet iedereen. Op 
veel plekken in ons 
land is het daarom 
niet meer toegestaan 
om te roken. Niet in 
de trein, niet in een 
restaurant en al hele-
maal niet in een 
school. Maar ook bui-
ten de school, op het 
schoolplein mag niet 
gerookt worden. Deze 
regel geldt ook voor 

De Springplank. Op het schoolplein en in de school-

tuin mogen ouders en leerkrachten niet roken. Zon-
der overal bordjes op te hangen, houdt iedereen zich 
daar tegenwoordig aan. Fijn! 

  
Data 

19 t/m 23 november De Drempeltoets voor 
schoolverlaters 

30 november 7e Nieuwsbrief 

5 december Sinterklaasviering 

14 december  8e Nieuwsbrief 

18 december Schaatsen groep 3 t/m 8 

20 december Kerstfeest 
We vieren het in de Planta-
gekerk aan de Stationslaan. 

24 december t/m 4 
januari 

Kerstvakantie 

 
 
Met vriendelijke groet, 
Bert Veldhorst 
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