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Nieuwsbrief 12 april 2019 
 

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

  
Pasen 
Donderdag 18 april vieren we op school het paas-
feest. In de morgen is er gewoon les en in de 
middag zal er een paascircuit zijn met verschil-
lende activiteiten in het kader van Pasen. 

 
 
 

  
 
Lezing Colette de Bruin       
Aanpak bij autisme 
De MR van De Springplank had al langer de wens 
een ouderavond te organiseren over een zinvol 
onderwerp. De moeder van Eva uit groep 4, Ma-
rijke Schipper, is ambassadeur van ‘Geef me de 
Vijf’ en had het idee hierover een avond te orga-
niseren voor ouders die geïnteresseerd zijn in 
deze aanpak bij autisme. Al brainstormend ble-
ken ook het CJG en de gemeente Harderwijk ge-
interesseerd, wat heeft geresulteerd in het orga-
niseren van een avond in de theaterzaal van het 
CCNV waarop Colette de Bruin een lezing zal ge-
ven over de oorzaken van het gedrag van een 
autistisch kind, gekoppeld aan de effectieve aan-
pak van ‘Geef me de Vijf’.  Colette geeft deze 

lezing door heel het land en 
de meeste avonden zijn al 
ver van tevoren uitverkocht. 
Omdat het initiatief vanuit 
De Springplank is ontstaan, 

hebben ouders van onze school (tot 1 mei) het 
eerste recht op inschrijving. We bevelen deze 
avond van harte bij u aan! 
Wanneer:  Donderdag 27 juni 
Hoe laat:  Inloop vanaf 19.00, start om 19.30 
uur (tot 22.00 uur) 
Waar:   Theaterzaal CCNV, Stationslaan 26 
in Harderwijk 
Toegang:  Gratis! 
Koffie/thee/fris: Tegen betaling 
Opgeven:  info@cjgharderwijk.nl  (met ver-
melding van naam en aantal personen) 
Misschien heeft u specifieke vragen waarop u 
deze avond een antwoord zou willen krijgen. 
Deze kunt u mailen naar Evelien Wingelaar 
(e.wingelaar@sbospringplank.nl). Als het moge-
lijk is, wordt er tijdens de lezing ingegaan op ge-
stelde vragen. 
 

  

Boomfeestdag 

Woensdag 3 april mocht groep B, samen met de 
andere scholen uit Zeewolde, in het bos bomen 
planten. Het mooie was dat wij uitgekozen waren 
om de Boomfeestdag officieel met de burge-
meester te openen en de plaquette te onthullen. 
De burgemeester nam extra de tijd om de vragen, 
die wij hadden, te beantwoorden. Als je de kans 
krijgt, wil je natuurlijk wel graag weten of de bur-
gemeester z'n ketting af doet als hij gaat slapen, 
of hij in een rijtjeshuis woont en hoeveel hij ver-
dient.  Daarna mochten we bomen gaan planten. 
Sommige kinderen moesten even over een 
'drempel' heen, want hun schoenen werden wel 
heel vies. Er zijn veel boompjes geplant. We kun-
nen nog een keer terug gaan om te kijken hoe ze 
groeien, want we hebben een sticker met onze 
naam eraan geplakt. Tenslotte nog een wande-
ling door het bos a.d.h.v. opdrachten. Als belo-
ning hebben we nog een heerlijke appel gehad. 
Toen weer op de fiets naar school. We hebben 
een heel leuke ochtend gehad. 
 
Groet, Marjanne 
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De grote Rekendag 
Woensdag 3 april was het dan zo ver: Nationale 
rekendag. Het thema van dit jaar was verhoudin-
gen en dan met name uit verhouding. Wij hadden 
ineens een kleine deur in de klas met een briefje 
daaraan. De grote vraag was natuurlijk, van wie 
was dit briefje? We zijn erachter gekomen dat dit 
briefje met de kleine deur hoorde bij het huis van 
kabouter Mop. Dit hebben we onderzocht door 
zijn deur in verhouding tot zijn lijf te onder-
zoeken. Ook hebben we kabouter Mop zijn huis 
ingericht met passende meubels. Uiteraard heb-
ben we ook bekeken  hoe lang we zelf zijn en wie 
er het langste is.  
Wist je dat: als je je armen helemaal wijd houdt 
je van vinger tot vinger even langt bent als  je 
lichaamslengte?  
Groetjes, groep A 

 

 

 
 

 
Basketbaltoernooi  
Op vrijdag 29 maart deed groep C mee aan het 
jaarlijkse scholenbasketbaltoernooi.  
Er werd fanatiek gespeeld wat een aantal ge-
wonnen wedstrijden opleverde. Hiermee werd 
het team eerste van de poule en moesten zij zich 
opmaken voor de finalewedstrijd.  
Helaas hebben de kinderen deze niet gewonnen 
maar ze zijn wel super trots op hun tweede plek, 
en terecht! 
Data 

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 

27 juni Lezing Geef me de vijf! 
3 juli Studiedag, kinderen vrij 

12 juli Studiedag, kinderen vrij 
 
Met vriendelijke groet, 
Bert Veldhorst en Bianca de Zoete 


