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Nieuwsbrief 6 december 2019 
 

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

  
Afscheid juf Sija 
Vrijdag 20 december neemt Sija Hoekstra afscheid 
van De Springplank. Met ingang van 1 januari is zij 

leerkracht van 
de Koningin Em-
maschool in Nij-
kerk. Zij wordt 
daar groepsleer-
kracht van een 
kleutergroep 
voor zeer moei-
lijk lerende kin-
deren.  
Sija heeft deze 
maand precies 
25 jaar op onze 
school gewerkt.  
In al die jaren 
heeft Sija op 
onze school vele 

taken vervuld. Ze was remedial teacher, intern be-
geleider en groepsleerkracht voor diverse leeftij-
den.  
In haar werk als remedial teacher en intern bege-
leider blinkt ze uit in haar kennis over de leesdidac-
tiek en leesstoornissen, zoals dyslexie. In haar hang 
naar perfectie wil ze dan ook graag alles weten en 
beheersen. Eerder is ze niet tevreden. Zo heeft Sija 
een leidende rol  gehad bij de vernieuwing van ons 
leesonderwijs. Sinds twee jaar gebruiken we de 
methodiek List. Bij deze methodiek is het plezier 
hebben in lezen de belangrijkste factor. Daarnaast 
dient er voldoende keuze aan boeken te zijn. Als je 
het boek saai vindt, mag je stoppen en zoek je een 
nieuwe. Er hoort dus ook een flinke bibliotheek bij.  
Sinds 2 jaar  is Sija nu weer leerkracht van de kleu-
ters. Ooit werd ze daarvoor opgeleid en nog steeds 
is zij als leerkracht bij deze kinderen helemaal op 
de juiste plaats. Ze heeft een sterke band met de 
kinderen en ze brengt rust en sfeer in de groep. 

Van de humor van de kinderen kan Sija erg genie-
ten. Humor is ook haar kracht. Wanneer het haar 
eens tegenzit, helpt haar er maar om te lachen nog 
het beste, vindt ze. Woensdag 18 december viert 
ze het afscheid met de ouders en de kinderen en 
vrijdag 20 december neemt ze afscheid van het 
team. 
Sija blijft natuurlijk onze collega, want de contacten 
van de leerkrachten van de scholen van Educare 
nemen toe. We wensen Sija veel plezier en succes 
op de Koningin Emmaschool. Sija: namens de kin-
deren, de ouders en de collega’s bedanken we jou 
voor alle plezier en wijsheid die je ons gebracht 
hebt.   Hartelijk dank! 

  
Voorleeskampioen 
Afgelopen donderdag was het zover: de voorleesfi-
nale van de Springplank! Het is altijd een gezellige 

middag, maar 
ook zeker een 
spannende! 
Onze finalisten 
waren er hele-
maal klaar 
voor. Al weken 
is er geoefend, 
thuis en in de 
klas. Alle kin-
deren hebben 
eerst de voor-
rondes in hun 
eigen klas ge-
daan. Daar rol-
den per klas 
twee winnaars 

uit. De nummers één moch-
ten meedoen aan de voor-
leesfinale en de nummers 
twee mochten  plaats nemen 
in de jury. Meester Arie had 
voor deze gelegenheid zijn 
beste pak aangetrokken. 
Onze voorlezers deden het 

allemaal reuze goed. We hebben luid geklapt voor 
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Amir, Faycal, Jelmar, Bart en Floortje. In de pauze 
ging de jury in beraad. Floortje is unaniem gekozen 
tot voorleeskampioen van de Springplank. Zij mag 
onze school gaan vertegenwoordigen tijdens de 
voorleesfinale van Harderwijk.  

Nanda Willemsen 
  

Kerstviering 
Vrijdag 20 december om 1030 uur vieren we ons 
Kerstfeest in de Plantagekerk aan de Stationslaan 
in Harderwijk. De ouders worden uitgenodigd en ze 
krijgen volgende week woensdag een brief mee. 
Aan deze brief zit een antwoordstrook, waarmee 
de ouders kunnen aangeven, met hoeveel perso-
nen zij komen.  
Aan het einde van de viering is er een collecte. Op 
dit moment bedenken de kinderen voor de op-
brengst nog een goed doel. Het thema van de vie-
ring is “Wonder boven wonder”. Kind op maandag 
zegt hierover:  
‘Wonder boven wonder’ is het thema van deze 
kerstviering. In de Bijbelverhalen stapelen de won-
deren zich op. Een engel komt bij Zacharias, Maria 
krijgt te horen dat ze een kind krijgt, de herders in 
het veld horen een lied uit de hemel… Het ene won-
der is nog groter dan het andere.  

De viering wordt vier keer onderbroken door een 
speciale nieuwsuitzending, die door kinderen wordt 
uitgespeeld. Zij vertellen steeds over een wonder. 
Bij elk wonder wordt een van de adventskaarsen 
aangestoken, waarbij verwezen wordt naar een 
speciale groep mensen: bij het wonder van Zacha-
rias worden opa’s en oma’s speciaal genoemd, bij 
het wonder van Maria worden ouders genoemd, bij 
de geboorte van Jezus worden kinderen genoemd. 
Het leidt allemaal toe naar het wonder van de 
vierde adventskaars: Dat het licht wordt voor ieder-
een. Jong en oud, arm en rijk, ziek en gezond… God 
zet iedereen in het licht. Dat is een wonder boven 
wonder! 

  
 
 

Schaatsen op de kunstijsbaan in Harderwijk! 

Volgende week dinsdag mogen een aantal groepen 
schaatsen op de kunstijsbaan in het centrum van 
Harderwijk. De kinderen zijn verplicht om hand-
schoenen te dragen. Schaatsen krijgen ze te leen 
bij de ijsbaan. 
Als u zou willen kijken, staan hieronder de tijden: 
10 tot 11 uur: Onderbouw : Groep 3b/4b,4c/5a, 5b.  
11 tot 12 uur :Middenbouw: 5c/6a/7a, 6b,6c/7b 
13 tot 14 uur: Bovenbouw: 7c/8a, 7d/8b, 8c 

  
Muzieknieuws 
Cultuurkust organiseert op scholen het Leerorkest. 
Om kinderen de mogelijkheid te bieden zich ook 
buiten school te verdiepen in muziek, organiseert 
Cultuurkust cursussen Algemene Muzikale Vorming 
(AMV) in het oude stadhuis in Harderwijk. 
Onderaan deze nieuwsbrief vindt u de flyer. 

  
Studiedag 6 december 
Vandaag waren de kinderen vrijaf. Hopelijk hebben 
ze genoten van deze vrije dag na alle drukte rond 
het sinterklaasgebeuren. 
De leerkrachten konden deze dag goed gebruiken 
voor het bijwerken van alle ontwikkelingsperspec-
tief plannen en onderwijskundige rapporten. Een 
flinke klus en werk dat zoveel anders is, als het da-
gelijks lesgeven, maar daarom niet minder belang-
rijk! 

  
Data 

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 

23 dec. t/m 3 jan.  Kerstvakantie 

Met vriendelijke groet, Bert Veldhorst, directeur
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Muzieknieuws    
 
Geachte leerlingen en ouders van leerlingen in het basisonderwijs Harderwijk, 
Sommige van u zullen het al weten en voor anderen is het nieuw, maar sinds het stoppen van de mu-
ziekschool heeft de stichting Cultuurkust (standplaats Harderwijk) de opdracht gekregen van de ge-
meente Harderwijk om de muzieklessen te gaan faciliteren. In Harderwijk worden deze muzieklessen 
gegeven in het Klooster, het oude stadhuis en bij de Harmonie. 
De afgelopen jaren is getracht dit gestalte te geven en dat is gelukt. De binnenschoolse activiteiten 
zoals bijvoorbeeld ‘’het leerorkest’’ zullen u als ouder niet zijn ontgaan. 
Om kinderen de mogelijkheid te bieden zich ook buiten school te verdiepen in muziek organiseert Cul-
tuurkust cursussen Algemene Muzikale Vorming (AMV) in het oude stadhuis. (indicatie leeftijd 6-9 
jaar) 
Is uw zoon of dochter enthousiast geworden door bijvoorbeeld het leerorkest? Of heeft hij/zij al langer 
de wens om zelf muziek te maken?  U kunt vanaf heden inschrijven voor lessen en/of cursussen mu-
ziek via www.cultuurkust.nl.  
Op deze website vindt u ook de andere cursussen en muziek mogelijkheden die Harderwijk biedt. Zo 
zijn er cursussen muziek voor dreumesen en peuters, en komen er in samenwerking met de lokale 
muziekvereniging cursussen voor houten blaasinstrumenten en dwarsfluit. https://www.cultuur-
kust.nl/cursussen/#doelgroep=Kinderen|Jongeren|Volwassenen|Senioren|Zorg%20en%20Wel-
zijn&discipline=Muziek%20en%20Zang&locatie=Kloosterplein%20Harderwijk|Oude%20Stad-
huis%20|St.%20Harmonie%20Harderwijk 
Liever individuele muziekles? In Harderwijk worden lessen gegeven voor bijna alle instrumenten, 
waarbij u bij sommige instrumenten de keuze heeft les te nemen via de Stedelijke Harmonie of Cres-
cendo Harderwijk. 
Heeft u wensen waaraan bovenstaande niet voldoet dan kunt u meer info krijgen via www.cultuur-
kust.nl of mail: wibrand.vannorel@cultuurkust.nl. Zelf zoeken naar een muziekdocent in de regio? Dat 
kan via onze muziekdocenten portal https://www.cultuurkust.nl/muziek/aanbod 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Wibrand van Norel 
Coördinator muziek Cultuurkust 
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