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

  
Vier weken 
Nog vier weken en het is weer zomervakantie. 
Veel dingen moeten nog gebeuren. Er wordt op 
dit moment een plan gemaakt voor werkzaamhe-
den in de school tijdens de zomervakantie. Zo 
krijgt de gemeenschappelijke ruimte in het oude 
gedeelte een grondige opknapbeurt. En ook in 
het nieuwe gedeelte wordt er nog het nodige ge-
daan.  
De personeelsbezetting voor volgend jaar is nog 
niet rond. We zijn op zoek naar een bekwame on-
derwijsassistente voor de kleutergroep. Het be-
treft een fulltime benoeming met uitzicht op een 
vaste benoeming.  
Er vertrekken dit schooljaar ook een aantal men-
sen. Juf Dominique stapt over naar de buren en 
gaat werken in het Praktijkonderwijs op Mijn-
school. Juf Anne gaat naar de Pabo en juf Winette 
heeft grootse plannen voor een wereldreis. In de 
volgende nieuwsbrief meer over hen. 
35 kinderen verlaten de school, maar er komen 
veel nieuwe kinderen. De verwachting is dat de 
school De Springplank, na jaren van leerlingenda-
ling, nu voor het tweede jaar op rij weer (fors) 
gaat groeien.  
Zoals u bij Data kunt lezen, verschijnt 5 juli het 
derde rapport. Op 8 en 9 juli zijn er gespreks-
avonden.  
Woensdagavond 17 juli vieren we het afscheids-
feest van de schoolverlaters.  
De volgende dag ontvangen we om 11 uur de 
nieuwe leerlingen. Een uurtje komen ze op school 
en kunnen dan kennismaken met hun nieuwe juf 
of meester en met hun nieuwe klasgenootjes.  

  

Huttenfeest Harderwijk 
Elk jaar aan het einde van de zomervakantie is er 
een prachtig evenement voor de kinderen op het 
evenemententerrein voor sportcomplex De Sypel 
in Harderwijk. Alle kinderen mogen gewapend 
met hamer, spijker en zaag een hut bouwen. Er is 

voldoende hout in voorraad. Het zien van deze 
kinderen en hun hutten is een feest voor de 
ogen. 
Voor sommige kinderen kan het echter ook te 
druk zijn. Daarom is er ook een groep  
voor de speciale dolgroep. Het betreft een groep 
van ongeveer 35 kinderen die in een rustige hoek 
van het veld in groepjes van 5-6 kinderen met 2 
begeleiders een hut bouwen. Ook is er een 
aparte tent voor hen om zich terug te trekken, te 
knutselen, lezen, enz.  
Het gaat dan over een groep kinderen die het 
niet ziet zitten op het reguliere veld. Er zijn kin-
deren met autisme bijvoorbeeld die wel op het 
grote veld meedoen en dat prima aan kunnen. De 
speciale doelgroep is bedoeld voor kinderen die 
anders niet mee zouden kunnen doen. 
Let op: de kinderen moeten wel woonachtig zijn 
in Harderwijk! Hebt u interesse voor uw kind, dan 
kunt u dat het beste even bespreken met juf 
Aukje. Zij weet dan wel waar u zich kunt aanmel-
den. 
Aanmelden kan tot 8 juli. 
Meer informatie over het huttenfeest vindt u op: 
https://zorgdat.nl/kind-jeugd/huttenfeest/ 

  
Azra Karpuz 

 
Een prachtig zelfportret! 
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Data 

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 

 


