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Nieuwsbrief 6 september 2019 
 

Geachte ouders/verzorgers 
Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van het 
schooljaar 2019-2020. De eerste Nieuwsbrief ont-
vangen de ouders per mail en maandag op papier. 
Hebt u geen mail ontvangen, stuurt u dan even een 
mail (geen briefje) naar mij, met het verzoek uw 
adres aan de verzendlijst toe te voegen. Blijkbaar is 
dan het adres fout ingevoerd. 
Mail: b.veldhorst@sbospringplank.nl 
 

  
Een nieuwe start 
Namens de collega’s wens ik alle kinderen en hun 
ouders een heel fijn schooljaar 2019-2020 toe. Ho-
pelijk groeien alle kinderen en voelen zij zich geluk-
kig en veilig op onze school.  
Het schooljaar zijn we voortvarend begonnen! In de 
zomervakantie werden er een aantal werkzaamhe-
den aan de school verricht. In het oude gedeelte is 
het marmoleum vernieuwd en er is nu een mooie 

aula in het 
oude ge-
deelte van de 
school. Alle 
muurtjes en 
zitjes zijn er 
verdwenen 
en de ruimte 

is met een derde toegenomen. In de herfstvakantie 
worden nog een aantal kleine schilderwerkzaamhe-
den uitgevoerd en wordt er een trap gemaakt, die 
gedeeltelijk ook als zitplaats kan worden gebruikt. 
Deze werkzaamheden brachten wel veel stof in de 
school. Ondanks alle inspanningen van het schoon-
maakbedrijf is de stof nog lang niet verdwenen. 
Maar ze doen hun best.  
Dat laatste kan ook van de leerkrachten gezegd wor-
den. Allen hebben de laatste vakantieweek gebruikt, 
om alles in hun lokaal en voor hun groep tiptop in 
orde te maken.  
Op de laatste vrijdag hebben we ’s morgens een 
groot overleg. Daarin verzorgde bijvoorbeeld onze 
orthopedagoog Evelien haar jaarlijkse presentatie 
over de “Gouden weken”. Wat kun je doen in de 

eerste zes schoolweken om een succes van het 
schooljaar te maken. 

 
Blijkbaar hebben alle leerkrachten goed geluisterd, 
want deze week was er in alle groepen een heel 
goede sfeer.  
Dit gold zeker ook voor de groep 3b-4b van juf Mar-
greet en onze nieuwe juf Janneke en groep 5b van 
juf Marjanne en onze nieuwe juf Janine. Zij begon-
nen aan hun eerste jaar op De Springplank. Hun aan-
pak geeft veel vertrouwen in de toekomst. Ik zag al-
lemaal blijde gezichten van kinderen. 
Traditioneel is het op het Kruithuis voor en na 
schooltijd verkeerstechnisch een chaos. Eerder heb-
ben we er ambtenaren en ook de wethouder bijge-
haald en bijvoorbeeld gevraagd om er een éénrich-
tingsweg van te maken. Dit bleek niet mogelijk. Dus 
kunnen we ook nu alleen maar vragen om te rijden, 
alsof het een éénrichtingsweg is. Als daarnaast ie-
dereen rustig rijdt en anderen de tijd gunt, zal het 
wel goed gaan.  
Graag wil er ook op wijzen dat de schooldeur om 
8.35 uur opent. Kom dus niet te vroeg. 

  
Informatieavond maandag 16 september 

Maandag 
16 septem-
ber is er 
een infor-
matie-
avond voor 
alle ouders 

op De Springplank. Vanaf 19.30 uur is de school 
open en is er gelegenheid om koffie te drinken. We 
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starten om 20.00 uur in de klas van uw kind. De leer-
krachten stellen zich dan aan u voor en nemen met u 
de plannen voor het komende jaar door. Ook wor-
den er een aantal afspraken gemaakt. Uw aanwezig-
heid op deze avond is erg belangrijk voor uw kind. 
We verwachten dan ook, dat minimaal één van de 
twee ouders uit elk gezin aanwezig is, maar bij voor-
keur natuurlijk allebei. Volgende week maandag 
krijgt u ook nog een aparte uitnodiging.  

  
Even voorstellen 

Als nieuwe leerkracht op De 
Springplank wil ik mij graag 
even voorstellen. 
Mijn naam is Janneke den 
Hollander-Nijhoff en ik ben 
44 jaar. Ik woon in Harder-
wijk, ben getrouwd en heb 
3 kinderen. Al 22 jaar werk 
ik in het basisonderwijs en 
vanaf dit schooljaar zal ik 
maandag, dinsdag en don-
derdag op De Springplank 

les gaan geven aan groep 3b/4b. 
In mijn vrije tijd hou ik van gezellige dingen doen 
met vrienden. Verder lees ik graag, hou ik van tuinie-
ren, koken, dansen, zingen en ga ik graag op vakan-
tie! 
Naast het werken als groepsleerkracht, heb ik erva-
ring met ib-taken en met het individueel begeleiden 
van leerlingen. De afgelopen 2 jaar heb ik naast mijn 
werk als leerkracht, de Master gedragsspecialist ge-
volgd en afgerond, een boeiende en interessante op-
leiding. Met veel enthousiasme begin ik nu aan mijn 
nieuwe baan op De Springplank. 
Spreek me gerust eens aan! 

Janneke den Hollander-Nijhoff 
  

Ouderraadsleden gezocht 
Aan het einde van het vorig schooljaar zijn er twee 
ouderraadsleden vertrokken, omdat hun kinderen 
nu naar het voortgezet onderwijs gaan. We zij drin-
gend op zoek naar nieuwe ouderraadsleden.  
Wat verwachten we van een ouderraadslid? De ou-
derraad komt maandelijks bij elkaar en bespreekt 
dan voorstellen om de schoolgang voor de kinderen 
nog plezieriger te maken. De ouderraad helpt het 
Sinterklaasfeest en het Kerstfeest voorbereiden en 
verzorgt ook andere leuke activiteiten voor de kin-
deren op school.  
Wat heeft de ouderraad u te bieden? We werken al-
tijd op een plezierige en democratische manier sa-
men en proberen op die manier school voor kin-
deren completer en aantrekkelijker te maken. Hebt 

u tijd en interesse voor de ouderraad? Neem dan 
vrijblijvend contact met me(Bert Veldhorst) op voor 
een verkennend gesprek. U mag me bellen, mailen, 
maar u kunt mij er ook ‘s morgens of ’s middags aan 
het hek voor aanspreken. 
 
Loop voor Hoop 
Meester Martin loopt dit jaar mee met de Samen-
Loop voor Hoop in Harderwijk op 20 en 21 septem-
ber. Tijdens de SamenLoop wandelen leden van een 
team om beurten een uur rondjes om de Stille Wei. 
Het is de bedoeling dat er van elk team 24 uur lang 
minstens één persoon om de Stille Wei loopt. Op die 
manier wordt geld opgehaald voor het KWF dat zich 
inzet voor onderzoek naar behandelingen in de strijd 
tegen kanker. Meester Martin is aangesloten bij 
team 25 van de Protestantse Gemeente Harderwijk. 
Naast het wandelen haalt dit team geld op met de 
verkoop van kaarten, pepermuntjes en met andere 
acties. Sponsoren mag, maar aanmoediging op 20 en 
21 september kunnen de teamleden zeker gebrui-
ken. Komt u hen aanmoedigen? Meester Martin is 
een groot deel van de dag op het terrein te vinden. 
Meer informatie vindt u op https://acties.samen-
loopvoorhoop.nl/actiesprotestantsegemeente. 

Martin de Jonge 
  

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 

Vrije dagen (studie en overleg 
personeel), alle kinderen heb-
ben vrij. 
 

23-09-19 
28-10-19 
22-11-19 

10-02-2020 
14-04-2020 
01-07-2020 
10-07-2020 

Extra studiedag groep 1, 2 
Alleen de kleuters 06-12-2020  

  
Data 

16 september Informatieavond 

23 september Studiedag, de leerlingen hebben 
vrijaf 

28 oktober Studiedag alle kinderen hebben 
vrijaf 

  
Met vriendelijke groet, Bert Veldhorst, directeur

https://acties.samenloopvoorhoop.nl/actiesprotestantsegemeente
https://acties.samenloopvoorhoop.nl/actiesprotestantsegemeente
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Oudercursus 

Positief Opvoeden 12- 
 

Als het over het opvoeden van kinderen gaat, heeft iedereen een mening. Maar hoe 

weet je wat voor jou werkt en wat bij je past? Deze cursus helpt je daarbij, zonder 

voor jou te bepalen hoe goed opvoeden eruit moet zien. Je krijgt praktische tips om 

met grote en kleine problemen in het gezin om te gaan. Zoals driftbuien van peuters, 

opstandige tieners of problemen met zelfvertrouwen.  

Voor wie 

De cursus Positief Opvoeden is voor alle ouders van kinderen in alle leeftijden. Door het 

jaar starten verschillende cursussen voor ouders van kinderen van 0 tot 12 jaar. En ook 

voor tieners.  

Dit leer je 

De getrainde CJG medewerkers helpen je bij alledaagse en bijzondere opvoedvragen. Zo 

maak je opvoeden makkelijker en plezieriger. Tijdens de bijeenkomsten bespreken we 

thema’s als:  

 Zelfvertrouwen bij je kind stimuleren 

 Probleemgedrag aanpakken, zodat het thuis voor iedereen prettiger wordt 

 Het gebruik van regels en routines die werken 

 Goed gedrag bij je kind stimuleren 

 Goed voor jezelf zorgen als ouder 

 Zelfvertrouwen hebben als ouder 

 

         0341-799904 

         info@cjgharderwijk.nl 

www.cjgharderwijk.nl 
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Het Centrum voor Jeugd en Gezin 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin is dé plek waar je met vragen over opvoeden en op-

groeien terecht kunt. Vanaf je kinderwens totdat je kind volwassen is. We geven advies 

en hulp op maat. Trainingen zoals Positief Opvoeden zijn hier een belangrijk onderdeel 

van. 

De organisaties Icare JGZ, GGD Gelderland en de Stichting Jeugd Noord Veluwe vormen 

samen het Centrum voor Jeugd en Gezin in Harderwijk. 

Meer over het Centrum voor Jeugd en Gezin kunt u vinden op www.cjgharderwijk.nl.  

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Contactgegevens 

Wethouder Jansenlaan 200 

3844 DG Harderwijk 

Tel: 0341-799904 

info@cjgharderwijk.nl / www.cjgharderwijk.nl  

 

Waar en wanneer 

De oudercursus wordt gegeven bij 

het CJG in Harderwijk of Ermelo 
(afhankelijk van de meeste deelne-

mers uit betreffende woonplaats). 
De data:  

- woensdag 2 oktober 

- woensdag 16 oktober 

- woensdag 30 oktober 

- woensdag 13 november 

- woensdag 27 november  

Tijd: 19:30 – 21.30:00 uur.  

Kosten 

Er zijn geen kosten verbonden aan 
deze training. 

Aanmelden / meer weten? 

Aanmelden kan door contact op te 
nemen met het Centrum voor Jeugd 

en Gezin Harderwijk, of via onze 

website.  

mailto:info@cjgharderwijk.nl
http://www.cjgharderwijk.nl/

