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

  
Romaisae 
Om te beginnen goed nieuws! Vorige week za-
terdag is Romaisae thuisgekomen uit het zieken-
huis. Het gaat al wat beter met haar. Wat fijn dat 
zoveel ouders en kinderen meeleven met dit 
mooie kind. 

  
Pinksteren 
Aanstaande zondag en maandag vieren wij het 
Pinksterfeest. Pinksteren wordt gevierd op de 
zevende zondag na het Paasfeest. We vieren dan 
de komst van de Heilige Geest in de mensen. 
Jezus voorspelde in het evangelie volgens Johan-
nes dat de Heilige Geest over zijn volgelingen zou 
komen nadat Hijzelf vertrokken was. “Dan zal ik 
de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te 
geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van de 
waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, 
want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie 
kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in 
jullie blijven. “(Johannes 14:16-17). 
Het is het beginpunt van de christelijke kerk.  
 
Bernardus van Clairvaux, een Franse abt uit de 
Middeleeuwen schreef het volgende gebed: 

 
Kom Heilige Geest; 
spreek altijd tot mijn Hart. 
En als Gij toch zwijgt, 
laat dan uw zwijgen tot mij spreken. 
Want zonder U loop ik gevaar 
mijn eigen inzicht te volgen 
en het te verwarren  
met wat Gij mij leren wilt. 

  

Spreekuur Rachel Kok (CJG) 
Ongeveer één keer per maand houdt Rachel Kok, 
maatschappelijk werker en in dienst van het cen-
trum voor Jeugd en Gezin een spreekuur op onze 
school. Ouders en leerkrachten kunnen dan bij 
haar binnen lopen voor vragen. Wilt u een af-
spraak met haar maken? Laat het dan even we-
ten via de groepsleerkracht. Volgende week vrij-
dag om half twee is het eerstvolgende spreek 
uur. 

  
Het suikerfeest 

Dinsdag of woensdag 
vierden de moslims 
hun suikerfeest. Ook 
hun kinderen mochten 
een dag vrij. Om ons te 
laten delen in hun 
feestvreugde, zetten 
twee schoonmakers 
van onze school een 
pot snoep klaar voor 
de leerkrachten. Een 
mooi gebaar! Hij was 
woensdag al bijna 
leeg. 

 

  
Flessenactie! 
Net als vorig jaar gaat de vader van Eva uit groep 
4 in september iets bijzonders doen. Hij fietst in 7 
dagen ruim 700 kilometer op zijn mountainbike 
om geld binnen te halen voor Duchenne Heroes. 
Deze stichting steunt medische onderzoeken naar 
de nare spierziekte Duchenne, in de hoop een 
medicijn te vinden die het leven met Duchenne 
gemakkelijk maakt. Eva en haar zus Sarah gaan 
hun vader daar mee helpen door lege statiegeld-

flessen in te zame-
len op hun scholen. 
Vanaf volgende 
week zal er een krat 
bij de deur staan 
waar kinderen bij 
binnenkomst de 
lege flessen in kun-
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nen zetten. In de klassen zal ook aandacht be-
steed worden aan deze actie. We hopen met de 
hele school de vader van Eva en vooral de kin-
deren met de ziekte van Duchenne te kunnen 
ondersteunen! 

  
Nieuws vanuit de MR 
Ook dit jaar is de MR vier keer bij elkaar geweest 
om mee te denken en vragen te stellen over het 
schoolbeleid. Afgelopen maandag was alweer de 
laatste vergadering. Timon Ramaker neemt af-
scheid van de MR, omdat zijn zoon Steijn dit jaar 
naar de middelbare school gaat. We hebben Jan 
Boomsma, de vader van Jesse uit groep 6, bereid 
gevonden zitting te nemen in de MR vanaf het 
volgende schooljaar. De komende weken wordt 
er gewerkt aan het jaarverslag van de MR. Eind 
juni kunt u het vinden op de website van De 
Springplank. 

  
Op tijd naar school 
Het blijft een niet groot, maar wel hardnekkig 
probleem. Kinderen die te vroeg op school ko-
men. We willen graag dat de groepsleerkrachten 
’s morgens in alle rust nog de laatste voorberei-
dingen kunnen treffen voor hun lessen. Om vijf 
over half negen openen wij de deur en kunnen de 
kinderen vast naar binnen, want om kwart voor 
negen beginnen de lessen. Vanaf vijf over half 
negen is er toezicht op het plein, in de gangen en 
de klassen. Een groeiende groep kinderen komt al 
eerder naar school en treft dan een nog gesloten 
deur aan. Er is dan geen toezicht, waardoor het 
risico van ruzies groter wordt. In deze nieuws-

brief hebben we hier vaker aandacht voor ge-
vraagd. In de komende periode zullen we kin-
deren die te vroeg komen, een briefje meegeven 
waarin we de ouders vragen hun kinderen niet te 
vroeg naar school te sturen. 

  

Data 

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 

19 juli Laatste schooldag 

 
Met vriendelijke groet, 
Bert Veldhorst 

 


