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Nieuwsbrief 30 november 2018 
 

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

  
Advent 2018 
Tel je mee? We tellen de dagen tot kerst, de ad-
ventskaarsen. De eerste week een kaars en elke 
week komt er een bij, tot we met kerst de grote 
kaars mogen zien die wijst naar het Grote Licht. 
Maar we staan ook stil bij de vraag of mensen wel 
echt ‘mee tellen’. De verhalen zetten de kinderen 
hierover aan het denken, Mensen die altijd achter-
aan stonden, worden door God vooraan gezet. Wat 
maakt mensen waardevol en belangrijk?  
We vertellen ook van Johannes en de vreugde van 
Elisabeth en Zacharias.  

Als Jezus wordt geboren opent zich een wereld van 
vrede en liefde, van licht en trouw en van een grote 
belofte. Deze zaken zijn niet te tellen, niet te bevat-
ten. Het is ontelbaar, zo groot zijn ze. 
 
Greet Brokerhof-van der Waa maakte het volgende 
gedicht met een knipoog naar sinterklaas. 
 

Verlanglijst voor God 
Was God maar net als sinterklaas. 
Dan waren we gauw klaar. 
We dienden een verlangrijst in  
met wensen voor dit jaar. 
We zetten ‘vrede’ bovenaan. 
Daarna op nummer twee: 
‘een beetje liefde voor elkaar’, 
want dat valt lang niet mee. 

En ‘niemand honger’, dat wordt drie. 
“Geen tranen en gepest’, 
die komen op de vierde plaats 
en daarna volgt de rest: 
‘wat meer waardering’ en ‘respect’ 
en graag ‘wat minder druk’, 
en ook ‘voor ieder mens een vriend’, 
en verder ‘veel geluk’. 
 
Was God maar net als sinterklaas. 
Dan waren we gauw klaar. 
Dan kregen we het zo cadeau, 
één nachtje slapen maar! 
Maar kijk, de goede sint krijgt hulp, 
want iedereen springt in: 
jij maakt een pakje voor je broer 
en hij voor zijn vriendin. 
Wie zet zich ook zo in voor God! 
Het klinkt misschien wel raar, 
maar toch” wie wil er een ‘hulpgod’ zijn? 
Wie maakt er iets van waar? 
Wie wordt een vriend? Wie toont respect? 
Breng jij geluk misschien? 
Dan zijn we vast massaal verrast 
door wat we mogen zien. 

  
 
Sinterklaas 
Aanstaande woensdag vieren we op school het Sin-
terklaasfeest. Een gezellige en drukke tijd voor de 
Sint en zijn pieten. Want wat gebeurt er toch veel op 
de boot onderweg naar Nederland, en daarna als 
Sint eenmaal in  Zaanstad is. Op het Sinterklaasjour-
naal volgen we alle gebeurtenissen. Volgens de laat-
ste berichten van Sint zal hij woensdag rond 8.55 uur 
bij school aankomen. We verwachten de kinderen 
op de gewone tijd op school! 
 

  
Nieuws vanuit de MR 
Maandag 19 november heeft de 
MR voor de tweede keer dit 
schooljaar vergaderd. Bent u be-
nieuwd wat er in zo’n MR nu be-
sproken wordt? De notulen vindt 
u op de website van De Springplank. Vanuit de MR 
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denken we mee  over een initiatief van één van de 
ouders om de methodiek ‘Geef me de Vijf’ bij ouders 
en leerkrachten (meer) bekend te maken. Daar gaat 
u nog meer over horen! Heeft u vragen over of voor 
de MR? Schiet ons gerust eens aan. Op de website 
stellen we ons voor, zodat duidelijk is wie de MR 
leden zijn.  

  
 

 
Kerst 
 
Ondanks de sinterklaasdrukte zijn de voorbereidin-
gen voor kerst ook in volle gang. Om u mee te ne-
men met onze kerstactiviteiten, volgt hier een kort 
overzicht van de laatste week voor de vakantie. 
 
Op de dinsdagmiddag 18 december worden er 
kerstbakjes gemaakt op school. Hiervoor zoeken we 
nog ouders die de kinderen kunnen helpen. Als u 
kunt en wilt helpen kunt u mailen naar: 
e.vankeulen@sbospringplank.nl. Naast het maken 
van de kerstbakjes, gebeuren en nog andere speelse 
activiteiten in kerstsferen in de vorm van een circuit. 
 
Op donderdagochtend 20 december is er een chris-
telijke kerstviering waarbij het kerstverhaal vanuit 
een prentenboek en toneel wordt uitgespeeld. De 
advent kaarsen worden aangestoken en er worden 
Bijbelse liedjes gezongen. Na de kerstviering gaan de 
groepen schaatsen in het dorp. De kinderen kunnen 
dan om 12.00 worden opgehaald bij de schaatsbaan! 
 
Donderdagavond worden de leerlingen om 18.00 
weer op school verwacht voor het kerstdiner. Alle 
kinderen nemen hapjes of drankjes mee, zodat de 
kinderen samen kunnen eten. De hapjes die ge-
maakt kunnen worden, worden samen met de leer-
kracht door de kinderen bedacht. Op de deur van de 
klassen is vanaf woensdag 12 december een kerst-
boom te vinden, waarop ballen zijn geplakt. Op die 

kerstballen staan de mogelijke hapjes/drankjes die u 
kunt maken. Het is de bedoeling dat u een kerstbal 
uit de boom haalt. Om 19.00 uur begint de kerst-
markt. Hiervoor bent u allen (inclusief 
broers/zussen/opa’s/oma’s) uitgenodigd. De kin-
deren verkopen dan leuke zelfgemaakte spulletjes 
voor het goede doel.  
 
Een korte samenvatting: 
Dinsdag: kerstbakjes en kerstcircuit 
Donderdag: Kerstviering, schaatsen, kerstdiner en 
kerstmarkt. 
 
Elkie van Keulen 
 
 
 
 

5 december Sinterklaasviering 

14 december   Nieuwsbrief 

18 december Kerstbakjes maken, graag 
versieringen en een bakje 
meegeven! 

20 december Schaatsen groep 3 t/m 8 in 
de ochtend van 10.00-12.00 
uur. De kinderen zijn om 12 
uur vrij. Graag ophalen bij 
de schaatsbaan op het plein. 

20 december 18.00 
uur 

Kerstdiner en kerstmarkt 
 

24 december t/m 4 
januari 

Kerstvakantie 

 
 
Met vriendelijke groet, 
Bert Veldhorst en Bianca de Zoete 
 
 
 
 
 

 
 


