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

  
Schooljaar 2019-2020 
De zomervakantie lijkt nog ver weg, maar de 
voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar 
zijn nu al in volle gang. In deze weken legt het 
team de laatste hand aan het nieuwe school-
plan 2019-2023. Daarin staan alle voorne-

mens voor de komende vier jaar, verdeeld 
over vier jaarplannen.  
Een ander belangrijk thema is het werkverde-
lingsplan. Dit is een plan dat wordt vastge-
steld in de teamvergadering en waarin de 
verdeling van taken van alle personeelsleden 
wordt beschreven. Leerkrachten hebben 
naast hun lesgevende taken, nog veel andere 
werkzaamheden te doen en ze dienen zich 
ook te scholen. De lessen worden voorbereid, 
er is veel overleg nodig en in het kader van 
onderwijsvernieuwing wordt nieuw beleid 
ontwikkeld. Daarnaast zijn er ook allerlei ac-
tiviteiten in de school die georganiseerd 
moeten worden, zoals feesten, sportdagen. 
Wie gaat dat allemaal doen? En hoe past dit 
in de 15 uur die overblijven van de 40 uur in 
een week, als je ook al 25 uur lesgeeft? Dat is 
heel lastig, maar het werk dient wel gedaan 
te worden. Wat we aan dit vraagstuk zelf 
kunnen doen, is in ieder geval geen overbo-
dige dingen doen en daarnaast de werk-
zaamheden zo eerlijk mogelijk verdelen.  

Ook hebben we weer nieuwe mensen nodig. 
De komende week hebben we sollicitatiege-
sprekken voor een nieuwe groepsleerkracht. 
Ook komt er nog een oproep voor nieuwe 
onderwijsassistenten. Er gaat nog veel ver-
anderen! 

  
Schoolvoetbal 
Hoi allemaal 
Ik vond schoolvoetbal heel leuk en we heb-
ben ons best gedaan. We hebben 3x gewon-
nen en 2x verloren en het was heel leuk. 
Maar we hebben 5 wedstrijden gespeeld. Het 
team was heel leuk en gezellig en onze coach 
was Tessa dat is onze gymjuf. En de kinderen 
in mijn team heten Floortje, Kayra, Lopke, 
Kawtar, Sterre, Sophie, Grace, Hind en Chan-
tal dat zijn mijn teamgenoten ik hoop dat je 
hebt genoten.  

  Groetjes Chantal 
  

Pasen 2019 
Op donderdag 18 april vierden we met de 
kinderen het Paasfeest. We leerden de kin-
deren dat het goed is om te kijken naar ande-
re 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 Mozambique, Zimbabwe 
en Malawi. 
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De mensen in deze landen zijn getroffen door 
een orkaan. Er zijn grote overstromingen en 
de mensen hebben vooral behoefte aan 
schoon drinkwater en medische hulp.  
De kinderen mochten geld mee naar school 
nemen. Ze hadden dit zelf verdiend door een 
klusje te doen om iets te verdienen of door 
lege flessen naar de winkel brengen en het 
statiegeld meenemen naar school. Zo hebben 
ze een mooi bedrag gespaard om de mensen 
daar te helpen. Deze paasactie heeft €242,45 
opgeleverd voor Mozambique. Kinderen, 
hartelijk bedankt! 

  
Korfbaltoernooi 
Het korfbaltoernooi komt eraan! Op 14 mei 
zal het team van groep 8 schitteren op de 
velden van korfbalvereniging Unitas, Slinger-
bos 1 in Harderwijk. 
In deze brief staat informatie over de korf-

balwedstrijden die gespeeld zullen worden. 
Wanneer een team zich daarvoor plaatst, 
spelen zij op woensdagavond nog een (halve) 
finale. 

  
 

Schoolfruit 
Vanaf volgende week verstrekt de gemeente 
voor meerdere dagen fruit op De Spring-
plank. De woensdag is een speciale dag. In de 
pauze eten de kinderen alleen fruit. 

  
Data 

21 mei Schoolreis groep 5 t/m 7 

23 mei Schoolreis groep 1 t/m 4 

24 mei 17e nieuwsbrief 

30 t/m 31 mei Hemelvaartsvakantie 

7 juni  18e nieuwsbrief 

10 juni 2e Pinksterdag 

12 t/m 14 juni Schoolkamp groep 8 

21 juni 19e nieuwsbrief 

26 juni Meesters en juffendag 
groep 3 t/m 8 

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

3 juli Studiedag, de kinderen 
hebben vrijaf 

5 juli 20e nieuwsbrief 

5 juli Uitgifte 3e rapport 

8 en 9 juli Oudergespreksavonden 

12 juli Studiedag, de kinderen 
hebben vrijaf 

17 juli Schoolverlatersavond 

18 juli Kennismakingsdag voor 
nieuwe leerlingen en 
nieuwe groepen 

18 juli 21e nieuwsbrief 

 
Met vriendelijke groet, 
Bert Veldhorst 

 

Korfbal wedstrijdschema Groep 8 

Dinsdag 14 mei 

Tijd: Ronde: Veld: Wedstrijd:  

18.00 uur 2 7 Het Talent 1 De Springplank 1 

18.40 uur 4 8 De Springplank 1 De Bogen 1 

19.20 uur 6 8 De Springplank 1 Valentijn 1 

20.00 uur 8 7 De Parel 1 De Springplank 1 

  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWn9Wov5DiAhWHKlAKHd_TAlQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.fortuna-korfbal.nl/trainers-gezocht-voor-seizoen-2018-2019/cartoon-korfbal/&psig=AOvVaw1RbOjjossxUvp3-oOKpd1q&ust=1557561587539733


Nieuwsbrief19-05-10H 

  

  

Lezing Colette de Bruin  

Aanpak bij Autisme  
  
Wanneer: Donderdag 27 juni 2019   

Inloop vanaf 19.00  aanvang 19.30 - 22.00  

Waar: CCNV Theaterzaal, Stationslaan 26 in Harderwijk  

Toegang: Is gratis  

Koffie/thee/ fris: Tegen betaling  

Aanmelden: Via info@cjgharderwijk.nl  ( o.v.v. naam en aantal per-
sonen)   

  

Van harte welkom!  

  

  
 


