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Geachte ouders/verzorgers 
Hierbij ontvangt u de achtste nieuwsbrief van het 
schooljaar 2018-2019. In deze nieuwsbrief veel 
over kerst, de voorleeskampioen, aandacht voor 
“te vroeg op school” en andere belangrijke zaken. 

  
Advent 2018 
Tel je mee? We tellen de dagen tot kerst met de 

adventskaarsen. De eerste week één kaars en 
elke week komt er één 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 men-
sen wel echt ‘mee tellen’. De verhalen zetten de 
kinderen hierover aan het denken. Mensen die 
altijd achteraan stonden, worden door God voor-
aan gezet. Wat maakt mensen waardevol en be-
langrijk?  
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 bevatten. Het is ontelbaar, zo groot zijn ze. 
 
Greet Brokerhof-van der Waa maakte over Ad-
vent 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. 
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Afscheid Ria van der Poppe 
3 december wordt Ria van der Poppe 66 jaar en 
ontvangt zij  pensioen. Bijna 25 jaar was ze een 
stille kracht op De Springplank. In de avonduren, 
als de kinderen naar huis waren, maakte zij de 
school weer netjes. Ze begon bij de kleuterafde-
ling aan de Kennedylaan, later verhuisde zij mee 
naar het Kruithuis. Ze vindt het niet prettig om 
voor het voetlicht te treden, al die aandacht 
hoeft voor haar niet. Wij bedanken Ria voor zo-
veel jaren zorg voor schone lokalen en wensen 
haar en haar familie nog heel veel jaren van geluk 
toe. 

  
Juf Anneke krijgt verlof 
Het zal de ouders van de kleutergroepen niet 
ontgaan zijn. Juf Anneke is in verwachting. Na de 
kerstvakantie krijgt zij verlof. Zij wordt gedurende 
het verlof vervangen door een oude bekende van 
De Springplank: juf Netty van Rijssen. Netty heeft 
vele jaren gewerkt als kleuterleidster op De 
Springplank en was ook een aantal jaren intern 
begeleider. Toen we haar vroegen, zei ze meteen 
er reuze zin in te hebben.  
Juf Anneke en haar gezin wensen we een heel 
gelukkige periode toe. 

  
Nieuws vanuit de MR 
Maandag 19 november heeft de MR voor de 
tweede keer dit schooljaar vergaderd. Bent u 
benieuwd wat er in zo’n MR nu besproken 
wordt? De notulen vindt u op de website van De 
Springplank. Vanuit de MR denken we mee  over 
een initiatief van één van de ouders om de me-
thodiek ‘Geef me de Vijf’ bij ouders en leerkrach-
ten (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. Mailen kan ook naar: 
medezeggenschap@sbospringplank.nl  

  
De voorleeskampioen 
Donderdag 22 november was de voorleesfinale 
van De Springplank, een spannend moment. De 
zaal zat vol met kinderen uit groep 7 en 8. Ook 
een deskundige jury - Floortje, Liam, Chantal en 
Laetitia, juf Elvera en juf Marieke - zat klaar.  
Meryam, Khadeer, Steijn en Willem waren vast 
wel zenuwachtig, maar gingen vooral lekker voor-
lezen. Ze lazen zo goed voor, dat de jury het 
moeilijk kreeg. De jury kon bijna niet kiezen wie 
de beste voorlezer was. Ze kozen Steijn en dat 

werd een feestje met een cadeautje en de oor-
konde voorleeskampioen 2018/2019 van De 
Springplank.  

Steijn zal het op gaan nemen tegen de voorlees-
kampioenen van de scholen in Harderwijk. Veel 
succes! En van harte gefeliciteerd!  

Marry Aalbers-Wisselink 
  

Ouder & School 
Hoe help jij je kind het beste met huiswerk?  

Wat kan ik doen om mijn kind en mijzelf verder te 
helpen? Praten over opvoeden in verschillende 
culturen, school van je kinderen en je eigen wen-
sen. Elke week komen we samen en bespreken 
we een thema die te maken heeft met school 
en/of iets waar jij meer over wilt weten. 
Kom gerust een keer langs voor een kopje koffie 
of thee op dinsdag- of vrijdagochtend in WOC 
Stad, Houtkamp 33. Tijden: 09:30 tot 11:30 Kos-
ten: Geen 
Vragen? Rozemarijnvanlier@zorgdat.nl 

  
Te vroeg op school 
De school begint ’s morgens om kwart voor ne-
gen. Om de rust te bevorderen, openen we de 
deur om 8.35 uur. Vanaf dat moment kunnen alle 
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kinderen rustig naar binnen lopen. De leerkrach-
ten vangen de kinderen op in de klas en er is toe-
zicht op het plein en in gangen. Een betrekkelijk 
grote groep komt echter al eerder op school. 
Meestal begeleid door hun ouders, die toezicht 
houden op hun eigen kind. Andere kinderen ko-
men zelfstandig maar ook te vroeg. Wanneer de 
groep groter wordt, ontstaat er soms gedoe of 
geruzie tussen de kinderen. Blijkbaar is dat on-
vermijdbaar. We zouden natuurlijk het toezicht 
kunnen vervroegen, maar dit lost naar onze me-
ning niets op. Het enige effect zal zijn dat kin-
deren nog vroeger komen. Bovendien verhoogt 
dit de werkdruk van het personeel. Dat lijkt ons 
ook niet de bedoeling. Opnieuw vragen we de 
ouders: “Let op de tijd en laat uw kind niet te 
vroeg van huis vertrekken.”  

  
De kerstviering 
De kerstviering is donderdag 20 december om 
10.00 Plantagekerk aan de Stationslaan.  
 
 
GEVRAAGD: voor Kerst om mee te denken over 
de aankleding 
• Lakei achtige kleding (volwassene) 

• Keizer mantel (volwassene)  
• Keizer kroon  (volwassene) 
• Kerstboom pak suggesties welkom  

Annemieke v.d. Krift 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Data 

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

 


