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

  
Pasen 
De komende weken 
leven we met de kin-
deren toe naar het Paas-
feest. Het thema dat we 
daarbij volgen is: Pak 
mijn hand. Het zijn 
woorden die Jezus mis-
schien wel vaak gebruikt 

heeft: Pak mijn hand, dan help ik je. Ik help je uit 
je verdriet, je zorgen en je pijn. Pak mijn hand 
maar, dan breng ik je verder. De woorden ‘pak 
mijn hand’ zijn een uitnodiging, een belofte. 
Maar je kunt ze ook op een andere manier zeg-
gen. Als je zelf in de problemen zit, kun je deze 
woorden gebruiken als een vraag. Misschien zelfs 
als een gebed: Pak mijn hand, laat me niet alleen. 
 
 

  
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 nieuwsbrief 
is meer informatie te vinden en details volgen 
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. In de hal van de school 
staat een brievenbus van de MR of mail de MR: . 
medezeggenschapsraad@sbospringplank.nl 
 Vanwege de aangescherpte privacyregels wor-
den de notulen van de MR niet meer op de web-
site geplaatst. Wel maken we een jaarverslag wat 
op 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.  
 

  
Gym 
De gymles is afgelopen periode verschoven van 
maandag naar dinsdagmiddag. Wij merken dat 
veel leerlingen de laatste weken geen gymkleren 
mee hebben. Voor hun eigen veiligheid is het 
belangrijk dat de leerlingen gymschoenen dragen 
en gymmen in gymkleren is wel zo fris.  
Alle leerlingen hebben gym op dinsdag en op 
vrijdag.  

 

  

Groep A Thema “ Vroeger”  

De komende weken gaan wij in groep A werken 
over het thema vroeger/mijn geschiedenis. Heeft 
u nog spullen/foto's uit de tijd dat uw kind klein 
was, zou u die dan mee naar school willen geven? 
Mocht u nog spullen hebben uit uw eigen kinder-
tijd zouden we dat ook heel erg leuk vinden. De 
kinderen zullen de komende weken af en toe een 
boekje mee naar huis krijgen met daarin vragen 
over hun eigen geschiedenis. We zouden het fijn 
vinden als u dit met uw kind zou willen invullen 
en weer mee terug zou willen geven naar school.  
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Groep B Windmolens 
Dinsdag is groep B naar een windmolen geweest, 
er kwamen mensen in de klas uitleggen over 
windmolens. 
En daarna gingen we naar de molen. 
Hij was heel groot en we hebben hele grote bat-
terijen gezien, groen waren die. 
En toen gingen we terug naar school met de auto. 
Groetjes, Tygo 
 

  

Vanuit de Ouderraad 
Maandag 8 april gaan we de school voor Pasen 
versieren.  Heeft u zin en tijd om mee te helpen? 
We horen het graag. Alle hulp is welkom! We 
starten gelijk in de morgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Data 

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 

9 april De schoolfotograaf 
10 april Studiedag Educare, de kin-

deren hebben vrij 

12 april Koningsspelen (met ontbijt) 
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 
 
 


