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

  
KIND op maandag 
In deze periode luisteren we naar verhalen over 
Jezus. Deze week gaat het verhaal over een blinde 
man die wordt genezen; gelukkig maar, zou je zeg-
gen. Maar eigenlijk begint het verhaal dan pas. De 

omstanders kunnen hun ogen 
niet geloven: Is dat echt die 
blinde man? Hoe kan het dan 
dat hij kan zien? Omdat ze 
het niet kunnen begrijpen, 
kunnen ze het ook niet gelo-
ven. Wie is er eigenlijk blind 
in dit verhaal? 

  
Juf Willy en juf Rachel ziek 
Al twee weken is juf Willy ziek. Ze is getroffen door 
een virus. Ze krijgt medicijnen en knapt langzaam 
weer wat op. Volledig herstel laat nog wel even op 
zich wachten. Door extra inzet van de collega’s 
hebben we lesuitval tot één schooldag kunnen 
beperken. We zitten wel op de grens van de moge-
lijkheden.  
Maandagmorgen ging ook juf Rachel ziek naar huis. 
Bij haar is een bacterie de schuldige. Haar keel is 
ernstig ontstoken, ze praat heel moeizaam en is 
heel moe. Ook zij kon vandaag vertellen dat het al 
weer iets beter ging. 

  
Informatie naar de oude school 
Deze week werden gesprekken met de ouders 
gevoerd over de behaalde resultaten van de kin-
deren. De kinderen kregen allemaal een mooi rap-
port mee, waarvoor ze waarschijnlijk in familie-
kring rijkelijk werden beloond. Dat hebben ze ook 
verdiend, want elk kind doet op zijn manier heel 
goed zijn best. En bij resultaten denken we niet 
alleen aan lezen en rekenen, maar ook aan bij-
voorbeeld creativiteit, gym en sociale competen-
ties. 
Met de ouders namen we het bijgestelde ontwik-
kelings perspectiefplan (OPP) door. Wij dienen met 
de ouders overeenstemming te bereiken over dit 

plan en aan het einde van het gesprek vroegen we 
dan ook om het document te ondertekenen. Indien 
ouders hiervoor toestemming verlenen, gaat een 
afschrift van dit document naar de school van her-
komst of naar een school van keuze door de ou-
ders. Wanneer de ontwikkeling van het kind heel 
voorspoedig is en  de basisschool is van mening dat 
ook zij het OPP kunnen realiseren op hun school, 
staat deze school en de ouders van het kind niets 
in de weg, om het kind daar aan te melden. Het 
besluit ligt bij de ouders. Willen zij, ondanks goede 
ontwikkelingen, dat hun kind op De Springplank 
blijft, dan gebeurt dat. Wij adviseren, ouders be-
slissen! 

  
Een nieuw meester 

Misschien heeft uw 
kind er thuis al over 
verteld: ik ben de 
nieuwe meester op 
De Springplank. Mijn 
naam is Martin de 
Jonge, ik ben afgelo-
pen maand vijftig 
geworden. Samen 
met mijn vrouw en 
zoon woon ik in 
Drielanden in Har-
derwijk. Op De 
Springplank ben ik 
per 1 februari be-

gonnen als leraar-ondersteuner. Dat houdt in dat ik 
groepjes leerlingen uit groep 5 en 6 les geef in on-
der andere rekenen, spelling, koken en creatief 
schrijven. Op die manier zorgen we dat de groepen 
niet te groot worden, zodat elke leerling de aan-
dacht kan krijgen die zij of hij nodig heeft. 
Na mijn studie Journalistiek op Hogeschool Win-
desheim, heb ik in diverse arbeidstakken werkerva-
ring opgedaan. Voor ik bij De Springplank werd 
aangenomen, heb ik bij JAM Harderwijk gewerkt. 
Bij deze organisatie heb ik veel geleerd over het 
werken met kinderen met autisme en ad(h)d. Bij 
De Springplank zet ik me ervoor in om het kind zijn 
eigen mogelijkheden te laten ontdekken. 
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Terugblik op de ouderavonden 
Met genoegen kijken we terug op de ouderavon-
den deze week. We zijn blij met de goede opkomst 
van de ouders. Vrijwel alle ouders waren aanwezig 
en met de ouders die helaas niet konden komen is 
een afspraak gemaakt voor een gesprek op een 
later tijdstip. 
Ook de adviezen voor alle schoolverlaters zijn nu 
besproken. De aanvragen voor een toelaatbaar-
heidsverklaring worden zo snel mogelijk verstuurd. 
In juli zijn de volgende ouderavonden. 
Voor de groepsleerkrachten zijn dit weken met 
lange en zware dagen, maar nu lokt een week va-
kantie. 

  
Data 

22 februari 12e Nieuwsbrief 

5 maart Groep 7 en 8 bezoeken het 
stadsmuseum in Harderwijk 

11 maart Een percussiemix voor groep 
3 en 4 

12 maart Groep 6b: Wandeling met 
de boswachter 

15 maart 13e Nieuwsbrief 

29 maart 14e Nieuwsbrief 

3 april De Grote Rekendag 

3 april 1e ronde schoolvoetbal 

4 april Verkeersexamen, theorie 

10 april Studiedag Educare, de kin-
deren hebben vrij 

11 april De schoolfotograaf 

12 april Koningsspelen 

12 april 15e Nieuwsbrief 

17 april 2e ronde schoolvoetbal 

18 april Paasfeest op school 

19 april Goede Vrijdag ( kinderen 
vrij) 

22 april t/m 3 mei meivakantie 
 

Met vriendelijke groet, 
Bert Veldhorst 
 


