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Geachte ouders/verzorgers 
Hierbij ontvangt u de twintigste nieuwsbrief van 
het schooljaar 2018-2019. In deze nieuwsbrief 
kunt u de  voorlopige conclusies van het ouderte-
vredenheidsonderzoek lezen. 

  
 
Oudertevredenheidsonderzoek 
Elk jaar houden peilen we mening van de ouders 
over De Springplank. We vragen elk ouderpaar 
van de schoolverlaters anoniem een lijst in te vul-
len, waarbij ze aan kunnen geven of ze tevreden 
zijn over het gevraagde onderwerp. 
De deelname aan het onderzoek is elk jaar hoog. 
We leggen elk jaar nagenoeg dezelfde vragen aan 
de ouders voor, zodat we kunnen vergelijken. We 
bevragen alleen de ouders van de schoolverlaters 
nar hun mening: als we iedereen elk jaar zouden 
vragen, zijn we bang dat de interesse voor het 
onderzoek terugloopt. Daarnaast heeft deze ou-
dergroep waarschijnlijk de beste kijk op wat er 
zich op school afspeelt en bovendien komen op 
deze wijze alle ouders aan de beurt.  
Enkele opvallende cijfers: het deelname percen-
tage in Harderwijk was 93% en in Zeewolde 43%.  
De gemiddelde score van alle ouders was een 8,4. 
De gemiddelde scores per item ontliepen elkaar 
niet veel: vanaf een 8,0 tot 8,8. 
Een ouder gaf aan dat de communicatie vanuit 
school beter kan. Wij zullen ons best doen. 
Veel ouders spraken lovende over de leerkrach-
ten. 

  
 
Groepsindeling 
Woensdag 3 juli hebben de leerkrachten de leer-
lingen voorlopig over de groepen verdeeld. Bij de 
voorbereidingen bleek dat het aantal leerlingen 
in groep 3 t/m 6 zo sterk is gestegen, dat we toch 
nog een extra groep moeten vormen. Inmiddels is 
er een advertentie geplaatst. We zoeken een full-
time leerkracht, die graag ons team wil verster-
ken. Het betreft een vaste benoeming. Als u in 
uw eigen kring iemand kent met interesse, wijs 
hem of haar dan op onze vacature. Hij staat o.a. 
vermeld op onze website. 

Woensdag 17 juli verschijnt de laatste nieuws-
brief. In deze brief kunt u lezen in welke groep 
uw kind in het volgende schooljaar wordt  
geplaatst en de naam van de leerkracht(en). 
 
 

  
Les over de zeebodem 
 
Afgelopen donderdag hebben groep B en C een 
culturele gastles gehad. Het ging over de zeebo-
dem waarop we leven. 
Groep B heeft langs de muur gelopen die aan-
geeft hoe hoog het water staat, als de dijken zou-
den doorbreken. 
Ook zijn zij langs een bordje gelopen wat aan-
geeft dat op precies die plek onder de grond een 
boot ligt.  
De leerlingen hebben de bodem en een klein 
stukje lucht geverfd. Groep B heeft het vervolg op 
5 juli en groep C maakt de les af op 8 juli.   

  
 
Vakantierooster schooljaar 2019-2020 

Herfstvakantie    21-10-19 25-10-19 

Kerstvakantie    23-12-19 03-01-20 

Voorjaarsvakantie    24-02-20 28-02-20 

Goede vrijdag 10-04-20   

Tweede Paasdag   13-04-20   

Meivakantie   27-04-20 08-05-20 

Hemelvaart 21-05-20 22-05-20 

Tweede Pinksterdag   01-06-20   

Zomervakantie 2018  20-07-20 28-08-20 

 
Daarnaast zijn er nog een aantal vrije dagen voor 
de kinderen, wanneer de leerkrachten studieda-
gen hebben of vergaderingen. In kalendervorm 
krijgt u in september een overzicht van deze 
data. 

  
 
 
Kamp 
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We gingen op kamp, we moesten helen maal 
naar Dronten  fietsen 33km. 
Maar het was wel leuk want , we gingen midget-
golfen, in Elburg en daarna kregen we ijs. 
En daarna gingen  we weer fietsen. 
En we waren op de kamp plaats , en we hadden 
een hout huisje op wielen . 
Maar ik lag in een stapelbed, en we hadden chips 
en, drinken. 
Ik ging daarna hoog houden met een pingpon bal-
letje, en mijn record is 134 keer. 
De volgende dag gingen we naar Walibi. 
En bij de Losgrafitie kon je gelijk door lopen. 
Toen ging ik nog in de El Condor da na in de Ex-
pres. 
En nog meer achtbanen . 
En toen gingen we terug naar de kampplaats. 
We gingen patat eten en frikandelen om 11uur 
een spel . 
Omgekeerd  verstoppertje. 
Toen nog even bij het kamp vuur en da na naar 
ons huisje . 
En da na slapen. 
Toen moesten we weer terug fietsen naar school. 
Sem 
 
Wij gaan op kamp! 
 
Woensdag, We kwamen op school om 9:45. Wij 
gingen wat dingen regelen en toen was het zo 
ver. We gaan fietsen naar De Abbert! We moes-
ten van Zeewolde helemaaal naar Dronten. Een-
maal aangekomen dichtbij gingen we nog even 
Midgetgolfen in Elburg. Toen daarna waren we 
bij De Abbert aangekomen en de meesten gingen 
buitenspelen of even rusten in hun hutje. Rond 
11-12 uur ’s avonds gingen We omgekeerd ver-
stoppertje spelen. Die avond hoorde we dat….. 
We naar Walibi gingen! Donderdag, we gingen 
naar Walibi. Sommigen gingen wel in elke acht-
baan. Vrijdag, We gingen weer terug naar huis. 

Iedereen was super uitgeput, Maar we hebben 
het overleeft wel 33 kilometer terug! Dat bete-
kent dat we gemiddeld in 3 dagen 30 kilometer 
hadden gefietst!!  
Luc 
 

 
 
Data 
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 

19 juli Laatste schooldag 

2 september  1e schooldag na de zomer-
vakantie 

 
Met vriendelijke groet, 
Bert Veldhorst 
en Bianca de Zoete

 


