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

  
Onderwijsstaking 15 maart  
Vandaag wordt er in Nederland in veel scholen 
gestaakt. Het doel van de actie is geld voor meer 
salaris en het verlichten van de werkdruk. Het 
team van De Springplank doet deze keer aan de 
actie niet mee. We volgen de lijn die door CNV 
Onderwijs is gekozen. Staken is volgens voorzitter 
Loek Schueler een ultiem middel, dat je niet inzet 
tíjdens onderhandelingen. “Momenteel zit ik 
middenin de cao-onderhandelingen om meer geld 
te krijgen voor schoolleiders, leraren en onder-
steuners in het primair onderwijs. Ik zie niet in 
waarom we ouders, studenten en leerlingen daar 
nu mee zouden belasten.” 

  
Terugblik op de Kerstviering,  
Een brief van de ouders van Richelle Laurijsen 
‘Beste meisjes en jongens, juffen en meesters van 
de Springplank. 
Wij willen jullie nog heel even herinneren aan die 
mooie Kerstviering in 2018. We waren graag ko-
men kijken en luisteren maar het was voor ons 
toen helaas niet mogelijk. En dat komt omdat wij 
toen helemaal aan de andere kant van de wereld 
waren in een land dat Nieuw-Zeeland heet. Dat is 
wel een dag vliegen en we konden dus niet even 
snel terug komen om er bij te zijn. Maar voor dat 
ik verder ga moet ik nog even vertellen wie wij 
zijn en waarom we er graag bij waren geweest. 
Wij zijn de ouders van Richelle Laurijsen, een 
meisje dat net als jullie op de Springplank zat 
maar al weer jaren geleden. De juf of meester 
heeft het waarschijnlijk ook wel verteld maar 
Richelle is toen ziek geworden, ze kreeg kanker. 
Richelle kon ook met hulp van de beste dokters in 
het ziekenhuis niet meer genezen en is helaas 
overleden. Maar vlak daarvoor heeft Richelle een 
actie gestart die genoemd is ‘Kanker verziekt je 
taal!!’ Dat heeft ze gedaan omdat ze vond dat er 
best veel mensen zijn die schelden met het woord 
kanker. 
Richelle had een hekel aan dat woord en dacht 

dat ze met haar actie de mensen wel op andere 
gedachten kon brengen. 

 Haar actie heeft geholpen en we hebben daarom 
een stichting opgericht. 
Die stichting heet RiLaX en helpt mensen die ook 
willen dat er niet meer gescholden wordt met het 
woord kanker.  
En tijdens jullie mooie kerstviering is er gecollec-
teerd, geld ingezameld voor Stichting RiLaX, om 
te helpen. Daar willen we jullie allemaal heel erg 
graag voor bedanken en daarom hebben we deze 
brief geschreven.  
We hebben jullie kerstviering, met het èchte 
kerstverhaal zoals de keizer (meester Arie) het 
wilde horen gezien. Ja, gezien en gehoord want er 
is een videofilm van gemaakt en die konden we, 
weer terug in Nederland, thuis bekijken.  
Wij vonden het allemaal erg mooi gezongen en 
gespeeld en ook super knap hoe stil iedereen kon 
zijn als dat moest. Fijn dat we het toch nog heb-
ben kunnen zien, want het was ook een mooie 
herinnering aan de tijd dat Richelle mee deed aan 
de kerstviering, al weer lang geleden. Fijn ook dat 
er zoveel geld is ingezameld; dat komt mooi van 
pas om dit jaar weer eens extra aandacht te 
schenken aan de actie ´kanker verziekt je taal!!´. 
Met het geld dat we zelf niet gebruiken steunen 
we ook andere goede doelen zoals Stichting KiKa 
en Doe een Wens Nederland omdat Richelle dat 
ook belangrijk vond. Maar dit jaar is het 10 jaar 
geleden dat we Stichting RiLaX zijn gestart en 
willen we rond november wat extra reclame ma-
ken met het geld dat ingezameld is. Heel hartelijk 
bedankt allemaal, Hélène en Menno Laurijsen, 
Stichting RiLaX’ 
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Het winterlaarzenpad 
Op een koude winterdag liepen we het winter-
laarzenpad in Harderbroek. We werden opgevan-
gen door een meneer van Hortus. We kregen 
allemaal een verrekijker om vogels mee te spot-
ten.  

Jammer genoeg zagen we alleen een gans en een 
zwaan. In een hut kregen we opdrachten over 
hoe de polder gemaakt is en waar je op kan let-
ten bij de snavel van een vogel. Je kan aan de 
vorm dan zien wat het eet. Het was leuk maar erg 
koud en er was veel wind, maar dat mocht de 
pret niet drukken.  
Groetjes, Romaisae, Floortje en Groep 6c/7A 

  
De Schoolfotograaf 
11 april komt de fotograaf op school. Van alle 
kinderen en van de groepen wordt die dag een 
foto gemaakt. Broertjes of zusjes kunnen samen 
op de foto. Na schooltijd is tussen 15.00 en 15.30 
uur gelegenheid om een foto te maken samen 
met een broer of zus op een andere school. 15 
ouders hebben hun kind hiervoor aangemeld. Als 
er nog meer ouders zijn, die hiervoor in aanmer-
king willen komen, dienen ze een mail te sturen 
naar b.veldhorst@sbospringplank.nl 

  
Grote Rekendag 3 april 
Op woensdag 2 april 2019 doet De Springplank 

mee met de jaarlijkse Grote 
Rekendag. We starten deze 
dag met een prachtige mode 
show, waarbij het thema van 
dit jaar “Uit verhouding” 
centraal staat, iets te groot 

of iets te klein. Een te grote 
zonnebril op de neus of een te grote trui 

aan …. . Heeft u iets voor de kinderen uit verhou-
ding, dan willen wij u vragen dit mee te geven om 
het thema aan te vullen. Leuk is het ook als de 
kinderen deze dag een kledingstuk dragen met 
een cijfer erop! 
Graag nodigen wij U uit woensdag 2 april om 9.00 

uur om de opening en mode show bij te wonen 
op ons schoolplein. Wij rekenen op Uw komst. 

  
Vrijwillige ouderbijdrage 
Vorige week heeft de ouderraad een brief ge-
stuurd, waarin de ouders worden herinnerd aan 
de vrijwillige ouderbijdrage. Nog niet alle ouders 
hadden een bedrag overgemaakt of een toezeg-
ging gedaan. Nu is het zo dat de bijdrage vrijwillig 
is,; dat wil zeggen dat ouders zich niet verplicht 
mogen voelen een bijdrage te moeten leveren, 
maar het wordt wel zeer gewaardeerd. En de 
ouderraad kan er goede dingen mee doen voor 
alle kinderen! 

  
Data 

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 
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