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Geachte ouders/verzorgers 
Hierbij ontvangt u de vijfde nieuwsbrief van het school-
jaar 2019-2020. In deze bief een oproep van Marleen 
Wolbers, beleidsmedewerker van de Gemeente Ermelo 
voor een informatieavond. 

  
Nationaal schoolontbijt 
Vanmorgen mochten alle kinderen op school eten. Het 
werd een feest voor de kinderen. Eén van de kleuters 
vertelde nog nooit zo lekker te hebben gegeten. In alle 
groepen waren de tafels feestelijk gedekt. Een mooi be-
gin van de dag. De ouderraad had gezorgd voor ge-
kleurd bestek en bordjes en niet van die wegwerp din-
gen. Bijgestaan door enkele moeders, werd alles keurig 
verzorgd en was alles om 11 uur weer schoon in de kast 
opgeborgen. Meewerkende ouders, allen hartelijk 
dank! 

  
Woensdag 6 november 
Woensdag 6 november was er een grote staking in het 
onderwijs. Ruim 4000 scholen deden mee. Hoewel ver-
schillende collega’s van ons team bij eerdere acties wel 
meededen, kozen ze nu er voor om niet te staken. Veel 
collega’s maken zich zorgen over de toekomst van het 
onderwijs; het tekort aan leerkrachten lijkt al maar gro-
ter te worden. Tegelijk houden wij van ons werk. Vra-
gen die iedereen bezig houden zijn: hoe maken we 
nieuwe mensen enthousiast voor een baan in het on-
derwijs en hoe beteugelen we de toenemende werk-
druk voor veel collega’s? 
In de afgelopen periode hebben zich gelukkig heel wei-
nig mensen ziek gemeld en konden de overige gevallen 
vrijwel steeds opgevangen worden door collega’s die 
extra werkten. Maar bij een griepgolf zal ook onze 
school er niet aan ontkomen dat er regelmatig groepen 
naar huis gestuurd moeten worden, omdat de juf of 
meester ziek is. 

 

Woensdag was het ook dankdag voor gewas en arbeid. 
Sherril maakte met haar moeder bovenstaande teke-
ning en schreef erbij: Ik ben dankbaar voor de liefde op 
dankdag en ik ben dankbaar voor onze school “De 
Springplank”. Tegen zulk soort beloningen van kinderen 
kan wat ons betreft geen salarisverhoging op! 

  
Bomen kappen 
Aan de rand van het schoolplein staan twee bomen, die 
dood zijn en gekapt mogen worden. Zijn er misschien 
ouders die deze klus wel willen klaren? Er zit nog be-
hoorlijk wat hout aan voor de open haard. 

  
Het eerste rapport 
Vrijdag 15 november krijgen de kinderen hun eerste 
rapport van het schooljaar mee. Omdat de leerkrachten 
in deze periode allemaal op huisbezoek gaan of al zijn 
geweest, zijn er aan uitgifte van het eerste rapport geen 
ouderavonden verbonden.  
U moet het rapport vooral zien als een globale indruk 
over hoe het gaat op school. In het rapport wordt het 
kind nadrukkelijk niet met anderen vergeleken. Als het 
kind maar zijn best heeft gedaan, wordt ook en kleine 
prestatie goed beoordeeld. Vergelijk het met een stic-
ker die een kind krijgt als het zijn best heeft gedaan op 
zijn schrijfwerk. In het rapport staat geen onzin, maar 
het  nog zegt niet alles over de leerontwikkeling van het 
kind. Daarover wordt u beter geïnformeerd in het ont-
wikkelingsperspectiefplan, waaraan ook de toetsen en 
observatielijsten zijn verbonden. Over veranderingen in 
dat plan wordt u door ons doorlopend geïnformeerd. 
Het rapport is vooral een beloning en een aanmoedi-
ging voor het kind. Alle kinderen doen hun best en krij-
gen een mooi rapport, dat ze trots aan hun ouders, opa 
en oma en andere belangstellenden kunnen laten zien.  

  
 
Van de ouderraad 
Beste ouders/verzorgers,  
Heel erg bedankt voor de vele reacties die we ontvan-
gen hebben op onze vraag te helpen bij de verschil-
lende activiteiten op school. We zijn hier echt heel blij 
mee! We streven ernaar om iedereen persoonlijk be-
richt te sturen, ook wanneer er genoeg hulp is en ver-
dere hulp niet nodig is bij een activiteit. Bij voorbaat ex-
cuses mocht ons bericht wat laat komen. Voor het 
schoolontbijt hebben we gemerkt dat het toch wel even 
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wat administratie vraagt. Nogmaals bedankt voor al jul-
lie reacties!  

Namens de ouderraad, Mariëlle, Emrah en Claudia 
  

Koken en proeven bij de Basiliek 
Onze school is een “gezonde school”.  
Bij Michelin ster restaurant De Basiliek leerden we meer 
over koken en proeven. Elk groepje maakte een gerecht 
van bloemkool, nootjes en kaas op verschillende manie-
ren. Raspen, snijden, mengen en bereiden in de oven, 
koken of roerbakken. Ik (Julie) vond het raspen en in de 
vormpjes maken het leukst. 3 gerechten waren lekker, 

de salade, de roerbak en bloemkool met hazelnoot. 
Ik (Bart) vond het leerzaam om de bloemkool te roer-
bakken in de pan. Van de gerechtjes vond ik de salade, 
bloemkoolkoekjes uit de oven en de roerbak bloemkool 
met hazelnoot lekker. 

Hartelijke groet, Bart en Julie  (groep 7c/8a) 
  

Schoolfruit 
Van 11 november t/m 17 april krijgen uw kinderen op 
school gratis drie porties groente en fruit per week. De 
school doet namelijk mee aan EU-Schoolfruit! Ook zijn 
er lessen over fruit, groente en gezonde voeding.  
Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om 
verschillende soorten fruit en groente te eten. Dat is 
niet alleen gezond, maar ook leuk! 
Wilt u elke week weten welke stuks fruit of groente uw 
kinderen ontvangen? Schrijf u dan in voor de Nieuws-
brief voor Ouders via www.euschoolfruit.nl/schoolfruit-
nieuwsbrief .  
Het EU-Schoolfruitprogramma is een goede start om de 
aanbevolen hoeveelheid groente en fruit per dag te ha-
len.  
Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initia-
tief van de Europese Unie, het Ministerie van Land-
bouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Rijksdienst voor On-
dernemend Nederland en het Steunpunt Smaaklessen 

& EU-Schoolfruit. Het programma wordt ondersteund 
door het Voedingscentrum. 
 

  
Data 

15 november Uitgifte 1e rapport 

18 november Start drempeltoetsen voor 
groep 8 

21 november Studiedag: alle kinderen hebben 
vrij 

22 november 6e Nieuwsbrief 

4 december Sinterklaasviering 

5 december 7e Nieuwsbrief 

6 december Studiedag: alle kinderen hebben 
vrijaf 

10 december Schaatsen voor groep 2 t/m 8 

12 december Schoolbezoek groep 8 Groeven-
beek Ermelo 

20 december 8e Nieuwsbrief 

20 december Kerstviering 

 
Met vriendelijke groet,  
Bert Veldhorst, directeur 
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Kom naar de informatieavond steun- en pleeggezinnen  
 
Kinderen hebben een stabiele leefsituatie, liefde en aandacht nodig. Niet in ieder gezin lukt dit even goed. Daarom wor-
den gezinnen in de regio Noord-Veluwe op een laagdrempelige manier geholpen door steun- en pleegouders. Wilt u ook 
graag iets betekenen voor deze kinderen? Kom dan naar één van de informatieavonden.  
 
Opvoeden gaat niet altijd vanzelf. Soms speelt er zoveel in een gezin dat kinderen daar last van krijgen. Een steuntje in 
de rug is dan meer dan welkom. Als steungezin kunt u dit steuntje in de rug bieden door bijvoorbeeld een maaltijd te 
verzorgen of een middag in de week een kind uit school op te vangen. Soms zijn er situaties waarin kinderen niet meer 
thuis kunnen blijven wonen. Dan wordt een pleeggezin gezocht, waar de kinderen met vaste opvoeders veilig kunnen 
opgroeien en de juiste begeleiding krijgen. 
 
De regio Noord-Veluwe is hoe dan ook op zoek naar gezinnen die extra liefde en aandacht willen geven aan één of 
meerdere kinderen uit een ander gezin. 
 

Informatieavond 
Voelt u ervoor om binnen uw gezin een kind een stabiele leefsituatie, warmte en veiligheid te bieden? En bent u be-
nieuwd wat de mogelijkheden voor u zijn? U bent van harte welkom op één van de informatieavonden: 
 
- Woensdag 13 november om 20.00 uur (inloop 19.30 uur). 
Harderwijk, De Kiekmure, Tesselschadelaan 1 
 
- Maandag 25 november om 20.00 uur (inloop 19.30 uur). 
Oldebroek, gemeentehuis, Raadhuisplein 1 
 
Aanmelden  
Laat even weten of u komt via www.oldebroek.nl/plekjevrij.    


