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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 schoolplan 2019-
2023. Daarin staan alle voornemens voor de ko-
mende vier jaar, verdeeld over vier jaarplannen.  
Een ander belangrijk thema is het werkver-
delingsplan. Dit is een plan dat wordt vastgesteld 
in de teamvergadering en waarin de verdeling 
van taken van alle personeelsleden wordt be-
schreven. Leerkrachten hebben naast hun lesge-
vende 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 
activiteiten in de school die georganiseerd moe-
ten 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 aan kunnen doen, is in ieder 
geval geen overbodige dingen doen en daarnaast 
de werkzaamheden 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 onderwijs-
assistenten. Er gaat nog veel veranderen! 

 
  
 

Sportdag 
Woensdag 22 mei is er sportdag voor groep 5 t/m 
8. De activiteiten staan dit jaar in het teken van 
voetbal en korfbal. Een paar ouders hebben zich 
opgegeven om te helpen, maar we kunnen nog 
meer hulp gebruiken. Heeft u zin om te helpen 

mail dit dan aan Bianca de Zoete 
b.dezoete@sbospri
ngplank.nl 
 

 
 
 
 

  
 
Kamp groep 7 en 8 
Van woensdag 19 tot vrijdag 21 juni gaan de kin-
deren van groep 7 en 8 op kamp. 
We gaan naar kampeerterrein de Abbert in Dron-
ten. 
Dit is een fantastische plek midden in een groene 
omgeving. 
De kinderen hebben er zin in en wij ook! 
Wat precies allemaal gaan doen horen de kin-
deren (en u) eind mei. 
Mocht u nog niet betaald hebben, zou u dit dan 
voor 29 mei willen doen? 
U kunt het bedrag onder vermelding van de voor- 
en achternaam van uw zoon/dochter op onder-
staand bankrekeningnummer overmaken 
NL 93 RABO 035.42.32.584 t.n.v. Ouderraad SBO 
De Springplank te Harderwijk. 
 

  
 
Gezelschapsspelletjes 
Wie geniet er niet van een gezellig spelletje sa-
men?  De kinderen van groep C gaan woensdag in 
de Verbeelding samen met senioren spelletjes  
doen. Jong en oud kunnen zo mooi van elkaar 
leren! 
 

  
 
Koningsdag 
Voor de vakantie was het Koningsdag. Hieronder 
een impressie van deze gezellige dag! 
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Data 

15 mei Groep C naar de Verbeel-
ding 

16 mei Groep C naar het Anne 
Frankhuis 

30 t/m 31 mei Hemelvaartsvakantie 
27 juni Lezing “Geef me de vijf”, 

theaterzaal CCNV 

19 t/m 21 juni Schoolkamp groep 7 en 8 
3 juli Studiedag, kinderen vrij 

12 juli Studiedag, kinderen vrij 
 

Met vriendelijke groet, 
Bert Veldhorst 
en Bianca de zoete

 


