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Nieuwsbrief 22 november 2019 
 

Geachte ouders/verzorgers 
Hierbij ontvangt u de zesde nieuwsbrief van het 
schooljaar 2019-2020. 

  
De schoolverlaters 
Deze week maakten alle kinderen van groep 8 een 
aantal toetsen voor hun onderwijskundig rapport. 
In dit rapport staat ook het advies en de onderbou-

wing van een goede keuze 
voor een school voor ver-
volgonderwijs. Achtereen-
volgens maakten de kin-
deren een rekentoets, een 
taaltoets, een toets begrij-
pend lezen en een toets 
technisch lezen en een 
woordenschattoets. De 
ruwe scores van dit onder-

zoek worden door een extern bureau volgende 
week bewerkt tot een definitief resultaat. Onze or-
thopedagoog Evelien Wingelaar heeft intussen de 
psychologische test uitgevoerd. Ouders worden 
over deze test tussentijds geïnformeerd. Aan het 
onderwijskundig rapport worden nog andere docu-
menten toegevoegd. Uiterlijk 14 februari ontvan-
gen de ouders dit rapport, maar mogelijk al veel 
eerder.  

  
De vrijwillige ouderbijdrage 
In september hebben alle ouders een oproep ge-
kregen voor een vrijwillige bijdrage van de ouders 
voor de ouderraad. De ouderraad 

heeft intussen een voorzichtige begroting gemaakt 
voor het organiseren van verschillende activiteiten 

om de school aantrekkelijker te maken voor de kin-
deren. Zo waren er keurige en duurzame bordjes 
en bestek voor het nationaal schoolontbijt, die het 
wegwerpspul kwamen vervangen. Nu is de ouder-
raad bezig met het sinterklaas- en Kerstfeest.  
Om alles te kunnen betalen is er echter wel meer 
geld nodig dan de ouderraad tot nu toe aan bijdra-
gen heeft ontvangen.  
Heeft u al een bijdrage overgemaakt? Hartelijk 
dank, dan hoeft u niets meer te doen. Bent u het 
vergeten of niet aan toegekomen? Denk er dan nog 
eens over na, hoe belangrijk het is dat het werk van 
de ouderraad in stand blijft. U kunt uw bijdrage 
overmaken op Bankrekeningnummer: NL93 Rabo 
035.42.32.584 t.n.v. SBO De Springplank te Harder-
wijk 
Wilt u bij betaling vermelden: de voor- en achter-
naam van uw kind en zijn of haar groep. Bij voor-
baat onze hartelijke dank. Namens de ouderraad 
van De Springplank.  

Mariëlle Smit , 
Claudia Fondse 
Emrah Gültekin 

  
De studiedag 
Gisteren was er een studiedag voor het personeel 
van De Springplank. Een speciale werkgroep van 
leerkrachten had grondig onderzoek gedaan naar 
de wijze waarop de resultaten van ons spellingon-
derwijs  kunnen worden verbeterd. ’s Morgens 
werden de leerkrachten geschoold in nieuwe di-
dactische principes op het gebied van spelling en ’s 
middags maakten zij twee leerlijnen: één voor kin-
deren met het perspectief Praktijkonderwijs en één 
met het perspectief VMBO. In het nieuwe jaar wil-
len we starten met deze vernieuwde aanpak. De 
leerkrachten van de kleuters deden intussen ander 
werk. De onderwijsassistenten brachten de kleu-
terbibliotheek op orde en de leerkrachten brachten 
de sterke en zwakke kanten aan de hand van een 
onderzoeksinstrument in beeld. Al met al een 
prima studiedag.  
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Sinterklaas 
Sinterklaas is weer in het land. De viering van zijn 
verjaardag kunnen wij ook dit jaar natuurlijk niet 

aan ons voorbij laten 
gaan. Wij zijn erg blij 
met de betrokkenheid 
van de ouderraad die 
ook dit jaar weer ac-
tief is bij dit feest voor 
de kinderen. 
Om in de Sint stem-
ming te komen mo-
gen alle kinderen op 

woensdag 27 november hun gymschoen zetten in 
de klas. 
Sinterklaas heeft ons laten weten op woensdag 4 
december zijn verjaardag te komen vieren bij ons 
op school. Bij zijn aankomst op het schoolplein zijn 
ouders, broertjes, zusjes en opa’s en oma’s van 
harte welkom. De kinderen starten de dag bij hun 
eigen juf of meester. Om 8.50 uur komen zij naar 
buiten en hopen wij de Sint en zijn Pieten snel te 
kunnen verwelkomen met onze liedjes. Na zijn aan-
komst zal Sinterklaas met zijn Pieten de tijd nemen 
voor een bezoek aan de kinderen van de onder-
bouw in de kleutergymzaal. De kinderen van groep 
5 t/m 8 vieren het Sinterklaasfeest met prachtige 
zelfgemaakte surprises, hiervoor worden in de klas-
sen lootjes getrokken.  
Alle kinderen krijgen 4 december drinken en wat 
lekkers voor de kleine pauze. Na deze feestelijke 
dag zijn zij om 12.30 uur (gewone tijd) uit.  

  
 
 
 
 

Drempelonderzoek 
Als groep 8 hebben we het drempelonderzoek deze 
week gedaan. Eerst deden we rekenen, toen heb-
ben we zoveel mogelijk woorden gelezen. 
Toen deden we spelling en toen begrijpend lezen. 
Dit was leuk. Rekenen vond ik wel lastig. Sommige 
sommen waren wel moeilijk. Racelezen ging wel 
goed. En spelling ook wel. Begrijpend lezen vond ik 
heel leuk, leuke verhalen. 

Groetjes Lianka 
En nog eens drempelonderzoek 
…..toen deden we begrijpend lezen. En dat vonden 
veel kinderen lastig. Ik vond het wel leuk. Vooral 
het begrijpend lezen. Want dat vind ik leuk, en ik 
ben er goed in. 

Groeten van Isabelle uit groep 8c. 
 

 
  

Data 
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

 


