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

 Pinksteren 
 
't Is feest vandaag, 't is pinksterfeest, 
wij staan in vuur en vlam, 
want Hij, die bij ons is geweest, 
werkt verder aan zijn plan. 
 
Wij weten het nu zonneklaar: 
al ging Hij van ons heen, 
wat Hij beloofd heeft, maakt Hij waar; 
wij zijn niet meer alleen. 
 
Wij gaan op weg, de wereld rond, 
er is geen houden aan. 
De woorden gaan van mond tot mond, 
voor ieder te verstaan. 
 
De wonderen zijn om ons heen, 
ze waaien op de wind. 
't Is feest vandaag, voor iedereen: 
een nieuwe tijd begint! 

 

Hanna Lam (tekst) 

 
 
Nieuwe collega. 

In de vorige nieuwsbrief heeft u al kunnen le-
zen dat we aan het eind van het jaar afscheid 

nemen van juf Marjolein uit groep A. 

We zijn blij dat we een nieuwe collega heb-
ben gevonden. Haar naam is Naomi Verduijn, 
hieronder stelt ze zichzelf voor. 
 
Hallo Iedereen,  
Wat leuk dat ik mij in de nieuwsbrief alvast 
mag voorstellen. Ik ben Naomi Verduijn, 26 
jaar en ben getrouwd met Jacco. Dit stukje 

typ ik vanuit Nieuw-Zeeland, want samen 
met Jacco ben ik een wereldreis van 9,5 

maand aan het maken. Voor de wereldreis 
woonde ik in Haarlem, maar na de wereldreis 

verhuizen wij naar Zwolle.   
In mijn vrije tijd zoek ik graag mijn familie en 
vrienden op. Ook vind ik het leuk om naar 
sportwedstrijden te kijken en 
om zelf te sporten. Zo zit ik 
op voetbal en doe ik elke za-
terdag hard mijn best om de 
drie punten mee naar huis te 
nemen. Naast al dat bewe-
gen vind ik het ook heerlijk om een boek te 
lezen met een lekker bakje koffie of thee er-
bij.  
Nu weten jullie alvast iets over mij. Ik kijk er 
naar uit om na de zomervakantie jullie te ont-
moeten en om jullie beter te leren kennen. Ik 

wens jullie nog veel plezier en succes voor de 
laatste periode op school en tot na de zomer-
vakantie.  
Groetjes,  
Naomi   

  
 
Kangoeroedag groep A 
Vorige week dinsdag was er de giga kan-
goeroedag voor groep A. We hebben toen al-
lemaal verschillende spelletjes gedaan op het 
korfbalveld. Er waren leerlingen van Land-
stede en de Levant die de kinderen begelei-
den bij de spelletjes. We hebben geoefend 
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met gooien, mikken en sa-
menwerken.  Ondanks dat 

het weer niet helemaal 
mee zat hebben we een 
hele gezellige sportieve 
ochtend met elkaar ge-
had. 

 
 

MIJN SCHOOL 
Woensdag 29 mei zijn wij naar de Mijnschool 

gegaan. We hebben om 6:45 afgesproken om 
samen te gaan fietsen. Onderweg hebben we 

een pauze gehouden zodat we rustig aan kon-
den doen. We waren om 8 uur op Mijnschool. 

Een half uur te vroeg. Toen moesten wij in een 
hal gaan zitten en werden er groepjes ge-
maakt. Jens en Dani zaten bij elkaar en Tom en 
Rosalie zaten bij elkaar. 
We gingen naar koken en daar hebben we 
nachos gemaakt.  Toen die klaar waren moch-
ten we die zelf opeten.  
We zijn ook naar gym gegaan daar mochten 
we op de grote trampoline. 
We hebben praatbordjes gemaakt. Je kreeg 
een pot waar je briefjes in kon doen met vra-
gen. Zodat je met elkaar kan kletsen. 
Ook hadden we een les metaal. Daar hebben 

we een ‘bieropener’ gemaakt (flesopener). 
Ook gingen we schilderen, toen moesten we 

het meisje met de parel maken. 
Na de lessen hadden we pauze en kregen we 

een ijsje. 

Toen het half 1 was zijn we naar huis gegaan. 
Maar eerst nog even langs de Mac geweest  

 
Groetjes, 
Dani, Jens, Rosalie en Tom 
 

  
Nieuws vanuit de MR 
Ook dit jaar is de MR vier keer bij elkaar ge-
weest om mee te denken en vragen te stellen 
over het schoolbeleid. Afgelopen maandag 
was alweer de laatste vergadering. Timon Ra-
maker neemt afscheid 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 van-af het vol-

gende 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. 

  
 
Data 

10 juni 2e Pinksterdag 
19,20, 21 juni Schoolkamp groep 8 

21 juni 19e nieuwsbrief 

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 Kennismakingsmoment  
voor nieuwe leerlingen en 

nieuwe groepen 
18 juli 21e nieuwsbrief 

 
Met vriendelijke groet, 
Bert Veldhorst 
en Bianca de Zoete

 


