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Nieuwsbrief 11 januari 2019 
 

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

  

Beste wensen! 
Namens de collega’s van  de Springplank Zeewolde 
wens ik u een heel goed en gezond 2019 toe! 
 

 
  

 
Sportinstuif 
“Zeewoldegezondensportief” organiseert vanaf deze 
week weer elke woensdagmiddag een sportinstuif in 
Het Baken. De ene week in het zwembad en de an-
dere week in de sporthal. Voor meer informatie zie 
www.sportzeewolde.nl  
 

  
 
Ouderraad 
De afgelopen decembermaand was een drukke maar 
vooral ook gezellige maand voor de ouderraad. Als 
ouderraad helpen we met de inkopen voor 5 de-
cember en kerst en zijn we bezig met de voorberei-
dingen en de activiteiten rondom deze feestdagen. 
Het is altijd heel gezellig om samen voor en met de 
kinderen bezig te zijn. 
Van twee van de ouders uit de ouderraad gaat hun 
zoon/dochter dit jaar van de Springplank naar het 
voortgezet onderwijs.  We zijn daarom op zoek naar 
ouders die de ouderraad willen versterken. 
Lijkt uit dit leuk geef dit dan door aan Bianca de Zoe-
te. 

Groeten van Mariet, Yolanda, Marleen en Jennifer. 

 
 

  
 Vrijdag Blijdag: vogelvoer maken met IVN 
Vogelvoer ( in de bibliotheek)  
 
De vrijwilligers van IVN brengen een bezoek aan de 
bibliotheek om te vertellen over de natuur en haar 
geheimen. Naast het verhaal over de natuur is er 
ook een leuke doe-opdracht voor de kinderen. Deze 
keer wordt vogelvoer gemaakt zodat de vogels de 
winter goed door kunnen komen. Deze Vrijdag 
Blijdag is voor kinderen van 6 tot 12 jaar, start om 
16.00 uur en is gratis te bezoeken. Wil je zeker zijn 
van een plekje? Ga dan naar de website:  
https://www.flevomeerbibliotheek.nl/agenda/vrij
dag-blijdag-ivn-vogelvoer-zeewolde.html 
 
In de bibliotheek kun je de komende weken voor 
meer gezellige activiteiten terecht: 
• Voorleesmiddag 
Op woensdag 16 januari om 16.00 uur 
• Voorleesfeest 
Op woensdag 23 januari om 15.00 uur 
• Voorlezen met gebaren 
Op vrijdag 25 januari om 15.30 uur 
• Interactieve voorleesmiddag 
Op woensdag 30 januari om 15.30 uur 
Data 

 vrijdag 25 januari  Volleybaltoernooi groep 8 

28 januari- 1 februari Nationale Voorleesdagen 
woensdag 13 februari Studiedag, de kinderen zijn 

vrij! 

maandag 18 februari ouderavond 
donderdag 21 februari  ouderavond 

25 februari- 1 maart voorjaarsvakantie 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Bert Veldhorst en Bianca de Zoete 
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