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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.” 
 

  
Ouderavond/ ontwikkelingsperspectieven 
Tijdens de ouderavond hebben we met u als ou-
der/verzorger het ontwikkelingsperspectief be-
sproken.  De ouders die niet in de gelegenheid 
waren om op de ouderavond te komen, vragen we 
om op de administratie van school het ontwikke-
lingsperspectief te komen tekenen. U krijgt hier-
voor een uitnodiging. 
 

  
 
De Schoolfotograaf 
Op 9 april komt de fotograaf op school. Van alle 
kinderen en van de groepen wordt die dag een 
foto gemaakt. 
Als er nog ouders zijn die een foto willenlaten ma-
ken met een broertje of zusje van een andere 
school dan kan dat gelijk als de school begint. Wilt 
u dit dan wel mailen aan 
b.dezoete@sbospringplank.nl 
 

  
Boomfeestdag groep B 
Deze ging vanwege het weer helaas niet door. Het 
terrein is inmiddels te nat om de bomen te plan-

ten. De boomfeestdag is verzet naar woensdag 3 
april. 

 
  

 
Uitnodiging tentoonstelling donderdag 21 maart 
In alle groepen wordt enthousiast gewerkt over het 
thema “Landen”. Graag laten we donderdag 21 
maart aan u zien wat we hebben geleerd. Vanaf 
14.30  uur bent u van harte welkom in de groepen. 
In hal verwelkomt de ouderraad u met een drank-
je! 
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Buitenlesdag 2 april 
Dinsdag 2 april is het Nationale buitenlesdag. Op 
deze dag staan zowel de doelen voor de verschil-
lende vakken centraal als bewegen.  
De Nationale buitenlesdag is een initiatief van on-
der andere Jantje Beton en het IVN. 
Wij ervaren op school dat kinderen veel leren door 
doen en ervaren.  

  
 
Data 
15 maart 13e Nieuwsbrief 

21 maart 14.30 uur tentoonstelling 

22 maart Groep C naar windmolen-
park 

26 maart Groep B naar windmolen-
park 

29 maart 14e Nieuwsbrief 
2 april Nationale buitenlesdag 

3 april De Grote Rekendag groep A 
en C 
Boomfeestdag groep B 

4 april Verkeersexamen, theorie 

5 april Schooltoneel groep B en C 
9 april Verkeersexamen, praktijk 

10 april Studiedag Educare, de kin-
deren hebben vrij 

11 april De schoolfotograaf 

12 april Koningsspelen 
12 april 15e Nieuwsbrief 

18 april Paasfeest op school 

19 april Goede Vrijdag ( kinderen 
vrij) 

22 april t/m 3 mei meivakantie 

3 juli Studiedag, kinderen vrij 
12 juli Studiedag, kinderen vrij 
 

Met vriendelijke groet, 
Bert Veldhorst en Bianca de Zoete 
 


