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

  
Zieken 
Vorige week dinsdag werd onze administratrice 
Teunie Labots in het ziekenhuis opgenomen voor 
een medische ingreep. Zondagmiddag mocht ze 
naar huis. Ze is erg moe en heeft nog heel veel 
pijn. Op dit moment weten we nog niet hoe lang 
het herstel nog gaat duren. Ze wordt op school 
erg gemist. Haar werk is specialistisch en kan niet 
zo maar worden overgenomen. Gelukkig helpt 
Marjan van Keeken, administratrice van de Ko-
ningin Emmaschool uit Nijkerk ons een dag per 
week. Maar dat we met de administratie wat 
achter raken, moge duidelijk zijn. 
 

Hemelvaartsdag 30 mei 2019 
Volgende week donderdag is het Hemel-
vaartsdag. Elk jaar wordt deze dag in Nederland 
en in de landen om ons heen gevierd. We vieren 
dat Jezus geen afscheid van ons heeft genomen, 
maar blijvend aanwezig is. De leerkrachten heb-
ben de afgelopen weken verteld over de ontmoe-
tingen van Jezus met zijn vrienden, na zijn kruisi-
ging. Een heel aansprekend verhaal daarbij is dat 
van Tomas, die niet kon geloven, voordat hij het 
gezien had. Pas toen hij Jezus zag geloofde hij. 
Jezus zei: “Gelukkig ben jij. Je ziet me, je gelooft 
me. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch gelo-
ven.” Volgens de overlevering zou Tomas later 
het christendom naar India hebben gebracht.  
Na de ontmoetingen met zijn vrienden zegende 
Jezus hen “ging hij van hen heen en werd opge-
nomen in de hemel.” (Lucas 24: 51b) 
Hij leeft 

in het hart van zijn vrienden 
als liefde die ons verbindt 
waarmee hij mensen diende 
en al onze liefde begint. 
 
 

  
Sportdag 
Woensdag 22 mei was  er sportdag voor groep 5 
t/m 8. De activiteiten stonden dit jaar in het te-
ken van voetbal en korfbal. Het was heerlijk  
weer en tussen alle pluisjes hebben de kinderen 
genoten van de spelletjes. 

 
 
Alle ouders die geholpen hebben, hartelijk dank!! 
 

  
Groepsbespreking 
Deze weken nemen we op school de Cito toetsen 
af. 
Tijdens de groepsbespreking worden alle leer-
lingen met de leerkracht en intern begeleider 
besproken aan de hand van de citotoetsen, de 
methodetoetsen en de observaties van de leer-
kracht. 
Samen kijken we of de leerling de verwachte 
groei  gemaakt hebben en wat de onderwijsbe-
hoeften van de leerling is zowel op de leergebie-
den als op sociaal- emotioneel gebied.  Voor de 
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leerlingen van groep 5 kijken we wat de verwach-
te uitstroombestemming is zodat we de komende 
leerjaren daar het onderwijsaanbod op kunnen 
aanpassen. Dit bespreekt de leerkracht met u als 
ouder/ verzorger tijdens de rapportgesprekken 
 

  
Schooljaar 2019-2020 
Begin dit jaar is juf Marjolein van Sonsbeek als 
invalkracht bij ons op de Springplank in groep A 
begonnen. 
Aan het eind van het schooljaar nemen we helaas 
afscheid van haar. In de school zal hier zeker 
aandacht aan worden  gegeven, want de kin-
deren en collega’s zullen haar echt missen. 
Gelukkig hebben we wel al een enthousiaste col-
lega kunnen benoemen die na de vakantie ons 
team komt versterken. Meer informatie volgt 

  
Gezelschapsspelletjes 
 
Vorige week woensdag ging groep C in de Ver-
beelding gezelschapsspelletjes doen met oude-
ren. 
 

 
  

 
Anne-Frank 
Vorige week donderdag zijn we naar het Anne 
Frank huis geweest in Amsterdam het was heel 
leuk om daar te zijn maar ook heel raar. Toen we 
daar aankwamen moesten we even wachten en 
daarna kregen we een les van iemand die daar 

werkt. Daarna mochten we in groepjes door het 
Anne Frank huis lopen.  Vooral achter de boeken-
kast was het bijzonder. We hebben ook het dag-
boek van Anne Frank gezien. 
Dani 

 

 
Een tien! 
Dinsdag heb ik mijn spreekbeurt gehouden over 
de ruimte. 
Ik heb verteld hoe groot de ruimte is, welke pla-
neten er zijn en wat de kleinste stof op aarde is. 
Ik vond het leuk om te doen. De klas vond dat ik 
het goed heb gedaan want ik kreeg een 10!!! 
Groetjes Max 

  
 
 
Data 

28 mei  Kangoeroemorgen groep A 

30 t/m 31 mei Hemelvaartsvakantie 

11 juni  Groepsbespreking groep A 
Groep A vrij vanaf  12.00 
uur 

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

 

 

 


