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

  
Niet te vroeg op school 
We hebben in deze Nieuwsbrief vaker aandacht 
gevraagd voor op tijd op school komen. Daarbij is 
steeds niet te laat, maar te vroeg komen het pro-
bleem. De schooldeur gaat open tussen 8.30 en 
8.35 uur. Voor die tijd is er geen toezicht op de 
kinderen. Vriendelijk verzoeken we u om uw kind 
niet voor 8.30 uur op school af te zetten. 

  
Klaas-Jan Wouters 
Hieronder de foto van Klaas-Jan. Hij werd gebo-
ren op 6 februari 2019.Hij is de zoon van juf An-
neke van kleutergroep De Pareltjes en haar man 
Richard. We feliciteren hen van harte met hun 
jongste zoon.Woensdag 27 maart mochten alle 
kinderen op school hem zien. En in mei komt de 
juf terug op school. 

 
  

De Grote Rekendag 
Op woensdag 3 april 2019 doet De Springplank 
mee met de jaarlijkse Grote Rekendag. We star-
ten deze dag met een prachtige modeshow, 
waarbij het thema van dit jaar centraal staat. Het 
thema is: uit verhouding. Meestal klopt alles bij 
rekenen, maar dit jaar is alles een beetje anders 
dan dat het normaal zou zijn. Zeg maar: Uit ver-
houding, te groot of te klein. Uw kind kan naar 
school met een te grote zonnebril op de neus, 

een te grote trui aan, of als prinses. Leuk is het als 
uw kind deze dag een kledingstuk draagt met een 

cijfer erop!  
Graag nodigen wij U uit op woensdag 3 april om 
9.00 uur de opening en modeshow bij te wonen 
op ons schoolplein. Wij rekenen op Uw komst. 

  
Nederland Schoon  
U heeft er vast over gelezen en maakt zich er 
misschien ook wel eens kwaad over, al dat zwerf-
afval dat terecht komt in onze mooie natuur! 
Eens in de zoveel tijd is er wel een actie om alles 
weer eens flink op te schonen en wij besloten als 
groep 8 dat het tijd was om ook zelf de handen 

uit de 
mouwen te 
steken. De 
opschoon-
dagen in 
maart leen-
den zich 
hier goed 
voor. Met 
een groepje 
(volgende 
keer weer 
andere kin-
deren) heb-
ben wij een 
ronde gelo-
pen, gewa-

pend met handschoenen, hesjes, prikkers en 
vuilniszakken! We haalden 2 volle zakken op: 
dopjes, flesjes, glas, plastic, buizen, verpakkings-
materialen, peuken, blikjes, noem maar op: wij 
vonden het! De kinderen schrokken van de hoe-
veelheid, maar waren enthousiast dat wij er iets 
aan konden doen. Samen zuiniger zijn op de na-
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tuur en de dieren die er leven, dan hebben we er 
vast en zeker ook langer plezier van. Het is ook 
een stukje bewustwording. Die vuilnisbak, die is 
zo gevonden. Het goede voorbeeld, dat is zo ge-
geven. Die vuilniszak, die is zo gevuld….Wat zegt 
u? Waar ze zijn?? Die zakken lagen al in de con-
tainer nog voordat deze foto überhaupt gemaakt 
werd, maar ze waren er echt!  
Groetjes van een trotse juf Dominique 

  
Paasactie Mozambique. 
Op donderdag 18 april vieren we met de kinderen 
het Paasfeest. In de klassen wordt er aandacht 
gegeven aan de viering en het verhaal van Pasen. 
Ook willen we de kinderen in deze tijd leren dat 
het goed is om te kijken naar andere mensen. 
Mensen die het zoveel minder goed hebben als 
wij. Vanuit de kinderen is het idee gekomen om 
geld in te zamelen voor de mensen in Mozambi-
que, Zimbabwe en Malawi. 
De mensen in deze landen zijn getroffen door een 
orkaan. Er zijn grote overstromingen en de men-
sen hebben vooral behoefte aan schoon drinkwa-
ter en medische hulp.  

Vanaf nu tot aan het Paasfeest mogen de kin-
deren wat geld mee naar school nemen. Mis-
schien kunnen ze een klusje doen om iets te ver-
dienen of bv. lege flessen naar de winkel brengen 
en het statiegeld meenemen naar school . Zo 
willen met elkaar een mooi bedrag bij elkaar spa-
ren om de mensen daar te helpen.  

  
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
Afgelopen maanden heb ik mij georiënteerd op 
mobiliteit binnen onze stichting Educare. Na ruim 
15 jaar op de Springplank leek het me een mooie 
tijd voor iets nieuws. Ik ging op zoek naar verdie-
ping en andere ontwikkelingsmogelijkheden. De 
kans diende zich aan om alvast mee te draaien op 
Mijnschool en ik beleef hier ontzettend veel ple-
zier aan! Er kwam een vacature en nu is het maar 
zo een feit: na de zomervakantie zal ik starten op 
Mijnschool!  
 

Tsjonge…natuurlijk gaat dit met pijn in mijn hart, 
want de Springplank, die hééft mijn hart! Deze 
school, onze kinderen, jullie als ouders, mijn col-
lega’s, het juf-zijn, mijn teamleiderschap….het 
heeft mij zoveel gebracht. Daar zal ik altijd dank-
baar voor zijn. Gelukkig ben ik niet helemaal weg.  
Binnen dezelfde stichting, aan de overkant van de 
straat en altijd met hetzelfde doel: mijzelf blij-
vend inzetten voor die kinderen die onze aan-
dacht, inzet en liefde zo waard zijn. Juist deze 
leerlingen een stap verder helpen in hun ontwik-
keling, zowel op didactisch als op sociaal emotio-
neel vlak, dat blijf ik doen!  We zien elkaar vast en 
zeker, of hier, óf daar… 
Hartelijke groet, Dominique v/d Meulen 

  
Nieuws vanuit de MR 
Maandag 18 maart heeft de MR voor de derde 
keer dit schooljaar vergaderd. De plannen voor 
een ouderavond rondom de methodiek ‘Geef me 
de Vijf’ nemen vastere vormen aan. Noteer vast 

de datum: donderdag 27 juni. In deze nieuws-
brief is meer informatie te vinden en details vol-
gen nog. Op de agenda stond deze keer ook het 
Schoolplan. In dit plan wordt vastgelegd welke  
doelen het personeel van De Springplank hoopt 
te bereiken in de komende vier jaar. Mogelijk zijn 
er ouders die dit lezen en daar ideeën over heb-
ben. Deel ze met de MR (……….) of schiet Jacque-
line de Boer of Timon Ramaker eens aan. Zij zit-
ten namens de ouders in de MR.  
Vanwege de aangescherpte privacyregels worden 
de notulen van de MR niet meer op de website 
geplaatst. Wel maken we een jaarverslag wat op 
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de site te vinden zal zijn. Mail naar het eerder 
genoemde adres als u de notulen wilt lezen. 

  
Save the date!! 
Op 27 juni zal Collette de Bruin in de theaterzaal 
van het CCNV een lezing geven over ‘Geef me de 
Vijf’. Collette is de grondlegster van deze metho-
diek, die ouders en leerkrachten helpt om te gaan 
met kinderen met autisme. Collette geeft deze 
avonden in grote zalen door heel Nederland en ze 
zijn vrijwel zonder uitzondering uitverkocht. Deze 
avond is gratis en ouders van de Springplank krij-
gen voorrang bij het aanmelden. Meer over het 
hoe en wat hoort u binnenkort.  

  
Data 

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 

27 juni Lezing “Geef me de vijf”, 
theaterzaal CCNV 

 

Met vriendelijke groet, 
Bert Veldhorst 
 
 


