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Geachte ouders/verzorgers 
Hierbij ontvangt u de negende nieuwsbrief van het 
schooljaar 2018-2019. We wensen alle ouders en 
hun kinderen een heel gelukkig nieuwjaar toe. 

 
  

Ziekte Teunie Labots 
Op woensdag 12 december moest onze secretaresse 
Teunie Labots voor een kleine medische ingreep 
naar het ziekenhuis. Aanvankelijk leek het dat zij 
binnen enkele dagen zou herstellen. Zaterdag 15 
december bleek echter dat de ingreep tot complica-
ties had geleid en moest Teunie opnieuw worden 
opgenomen en worden geopereerd. Deze ingreep 
was veel heftiger en herstel zou lang duren. Vlak 
voor kerst mocht ze weer naar huis. Onze verwach-
ting is dat het nog een aantal weken gaat duren 
voordat zij kan denken aan een (gedeeltelijke) her-
vatting van haar werk.  
In het team neemt Teunie als secretaresse een heel 
centrale plaats in. Wat zou het team zonder haar 
moeten? Gelukkig hebben we Marjan van Keeken 
bereid gevonden het werk van Teunie gedeeltelijk 
waar te nemen. Marjan doet hetzelfde werk bij onze 
collega’s van de Koningin Emmaschool in Nijkerk. Zij 
weet precies wat er moet gebeuren en wij zijn dan 
ook erg blij met haar komst. Intussen blijven we 
hopen dat Teunie spoedig herstelt en weer kan wer-
ken.  

  
Het schilderwerk 
In de kerstvakantie is er weer geschilderd op school, 
maar ook nu is het werk helaas niet afgekomen. Er 
zal op de komende zaterdagen geschilderd worden. 
De witte kleur geeft de school een frisse indruk. Ho-
pelijk is het werk binnen afzienbare tijd helemaal 
gereed. 

  
Schoolfruit 
Drie keer per week krijgen de kinderen fruit op 
school. U kunt hierover meer lezen in klasboek.  Er is 
een informatief filmpje op youtube, waarin de kin-
deren wordt verteld, waar het fruit vandaan komt en 
welke weg het aflegt naar de klas. Zie : 
ttps://www.youtube.com/watch?v=vRHbQWQazXM 
 
Nieuw personeel 
In de afgelopen periode zijn er veel nieuwe leer-
lingen aangemeld op De Springplank. Het gaat  daar-
bij niet alleen om kleuters, maar ook leerlingen voor 
de groepen 3 t/m 6. Wanneer er een toelaatbaar-
heidsverklaring is, heeft een kind recht op speciaal 
basisonderwijs. In ons beleid hebben we er voor 
gekozen om alle kinderen toe te laten, zelfs als de 
klassen vol zijn. In dat geval breiden we de school 
uit; er wordt een extra lokaal in gebruik genomen en 
er wordt een extra leerkracht benoemd.  
Zo hadden we ons in december voorgenomen om de 
onderwijsassistentie  uit te breiden en een nieuwe 
leerkracht  aan te stellen. 
De benoeming van een onderwijsassistente is gelukt. 
Met ingang van 9 januari is Anne van ’t Hul be-
noemd. Anne is de gehele week aanwezig in de kleu-
tergroepen. Dit betekent dat er nu permanent een 
groepsleerkracht en een onderwijsassistente in elke 
kleutergroep aanwezig is.  
Tot onze teleurstelling is het ons niet gelukt om  een 
vakbekwame groepsleerkracht te benoemen. De 
sollicitanten die reageerden op onze vacature volde-
den niet aan de eisen die wij er aan stellen.  
Toen hebben we besloten het probleem anders op 
te lossen. In plaats van een groepsleerkracht hebben 
we een leraarondersteuner en nog een onderwijsas-
sistent benoemd.  
De onderwijsassistente  is Winette Vreekamp. Zij 
gaat werken in groep 3 en groep 4. Ook zij is inmid-
dels begonnen met haar werk. 
Ingaande 1 februari start Martin de Jonge als leraar-
ondersteuner op De Springplank. Martin is de gehele 
week in de school actief. Alleen op vrijdagmiddag 
heeft hij vrij. Hij krijgt een eigen lokaal en gaat van 
daar uit zelfstandig  lessen verzorgen aan groepen 
kinderen uit groep 5 t/m 7. 
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De lessen strekken zich uit over alle vakgebieden: 
lezen, taal, rekenen, wereldverkenning, computer-
les, crea, etc. Hij werkt daarbij onder verantwoorde-
lijkheid van de groepsleerkracht. De planning van de 
lessen, de evaluatie, de verslaglegging en de ge-
sprekken met de ouders zijn voor rekening van de 
groepsleerkracht.  
De leraarondersteuner is een nieuw verschijnsel op 
onze school. Hopelijk leidt deze keuze tot verbete-
ring van de lessen aan de kinderen en tot verlichting 
van de werkdruk van de groepsleerkrachten.  
Wat gaan de kinderen en de ouders hier nu van 
merken? Hopelijk geen nadelige dingen. Voorheen 
was de groepsgrootte in de onderbouw (groep 1 t/m 
4) gemiddeld niet groter dan 14. Dit zou nu uit kun-
nen groeien tot bijvoorbeeld 16 leerlingen.  
De groepsgrootte in de bovenbouw was gemiddeld 
niet groter dan 16 leerlingen. Dit zouden er in de 
toekomst ook bijvoorbeeld 18 kunnen worden.  
De individuele aandacht voor de kinderen zal toe-
nemen. Er zijn immers meer volwassenen voor hen 
beschikbaar. In de middengroepen zullen de kin-
deren regelmatig in de klas van Martin les krijgen. 
De overige kinderen van de groep krijgen dan extra 
aandacht van hun leerkracht.  
In een volgende Nieuwsbrief zullen Anne, Winette 
en Martin zich aan u voorstellen. Wij wensen hen 

een plezierige tijd toe op De Springplank en heten 
hen ook vanaf hier hartelijk welkom! 

  
Data 

22 januari Onze kleuters gaan naar de 
voorstelling: “Kikker kan niet 
slapen”. 

23 t/m 25 januari Nationale Voorleesdagen 

25 januari 10e Nieuwsbrief 

23 januari t/m 2 fe-
bruari 

Groepsbesprekingen. Moge-
lijk heeft uw kind een mid-
dag vrijaf. U wordt hierover 
door de groepsleerkracht 
geïnformeerd. 

8 februari 11e Nieuwsbrief 

13 februari Studiedag personeel: de 
kinderen hebben vrijaf. 

15 februari Uitgifte 2e rapport 

18 t/m 21 februari Oudergesprekavonden 

20 februari Meesters- en juffendag 

22 februari 12e Nieuwsbrief 

 
Met vriendelijke groet, 
Bert Veldhorst 

 
 


