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

  
Wonder boven wonder 
De wonderen stapelen zich op in de verhalen van 
deze periode. De oude Elisabet en Zacharias krij-
gen een kind. Maria krijgt bezoek van een engel, 
die vertelt dat ze moeder wordt van Gods zoon. En 
de herders van Bethlehem zien een groot hemels 

leger en 
gaan op 
weg naar 
het kind in 
de kribbe. 
Kerst is het 
feest van 
de wonde-
ren. Won-
der boven 
wonder! 
 

 
 
 
 

  

     Kerstfeest op de Springplank 
 
 Kerst 

Op de Sprinplank geven wij veel aandacht voor 
kerst. Er is aandacht voor de christelijke kerstvie-
ring en voor het samenzijn. Omdat er van alles 
wordt georganiseerd, hier even een kort overzicht. 
Lees het goed door! 

 
School versieren 
A.s. maandag 9 december wordt de school ver-
sierd. Helaas hebben er nog geen ouders aange-
meld om de school te versieren. Kunt u deze 
maandag? Help de school dan te veranderen in een 
winter wonderland. 

 

Kerststukjes maken 
Maandag 16 december worden er kerststukjesge-
maakt. Hiervoor moeten de leerlingen zelf versier-
sels meenemen. Bakjes, kaarsen, takjes en oase 
worden geregeld.  
Ook zou het fijn zijn als er die maandag nog ouders 
kunnen helpen bij het begeleiden van de kerststuk-
jes, kunt u? Aanmelden bij Elkie ( of Bianca de Zoe-
te) 

 
Kerstviering 
donderdag 19 december vindt voor de leerlingen 
de (christelijke) kerstviering plaats in de ochtend. 
Het kerstverhaal zal verteld worden en samen zin-
gen we de geleerde kerstliedjes. 

 
Schaatsen 
donderdag 19 december gaan we schaatsen: zelf 
schaatsen? Neem ze mee! Ook zijn handschoenen 
verplicht! U kunt uw kind op donderdag 19 de-
cember om 14.30 uur ophalen bij de schaatsbaan. 

 
Kerstdiner 
Donderdag 19 december gaan we met de kinderen 
eten op school. Ieder kind neemt hapjes mee van-
uit huis. De week voor het kerstdiner kunnen de 
ideeën van de hapjes van de deur uit de klas wor-
den afgehaald. Op die manier komen er geen kin-
deren met dezelfde soort hapjes. 

 
Kerstmarkt 
Donderdag 19 december is ook de kerstmarkt. Er 
wordt geld ingezameld voor een goed doel. Er 
worden spulletjes verkocht, gemaakt door de kin-
deren. Ik wil alle ouders en opa’s en oma’s uitnodi-
gen om 19.00 op de kerstmarkt. 

 
Vragen? Spreek Elkie gerust aan of mail naar 
e.vankeulen@sbospringplank.nl 
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Ouderraad zoekt hulp 
Komende weken staan er een aantal activiteiten op 
het programma waarbij de ouderraad uw hulp heel 
goed kan gebruiken. 
Maandag 9 december in de morgen ( gelijk vanaf 
8.45 uur) worden de sinterklaas spellen opgebor-
gen en de kerstspulletjes neergezet. Dit is altijd een 
hele klas, maar met meer mensen is het zo gedaan. 
Komt u gezellig helpen? 
Op vrijdag 20 december in de morgen kunnen we 
ook hulp gebruiken met het opruimen van de 
kerstspullen, zo kunnen we fris het nieuwe jaar in. 
Aanmelden kan via antwoorden op deze mail aan 
b.dezoete@sbospringplank.nl  
 

  

 Gymnieuws: 
Samen kunnen bewegen maakt ons vrolijk!! Dit 
merken we iedere gymles en op het schoolplein. 
Om een leuk spel te doen leren we met spelregels 
omgaan en aan elkaar vertellen hoe ze werken. De 
komende tijd zullen we tijdens de gymles meer 
aandacht geven aan spellen die je ook thuis of op 
het schoolplein kunt doen. Als het dan straks weer 
voorjaar is kun je buiten aan de slag met nieuwe 
spellen. Heeft u of heb jij nog een leuk idee voor 
een (plein)spel vertel het mij dan tijdens de gymles 
of mail naar: s.liefers@delelie. 
Graag tot ziens en sportieve groet, Sander Liefers 

 
  

 
      Bezoek Voortgezet onderwijs 
 

Op vrijdag 22 november zijn de kinderen van groep 
C naar de Orient geweest. 
Dit is een VMBO (basis/kader)  school in Zeewolde. 
De kinderen begonnen de middag met het uitplui-
zen van uilenballen. 
In het begin was dit een beetje vies maar toen de 
eerste botjes en schedeltjes werden gevonden was 
het ineens een stuk minder vies. 
Aan het einde van de middag gingen de kinderen 
uiteen en kregen ze  muziek, techniek, biologie, 
handvaardigheid of tekenen. 

 

Op donderdag 28 november zijn we op bezoek ge-
weest bij MijnSchool. 
Dit is een school voor Praktijkonderwijs in Harderwijk. 
De  kinderen konden deze middag de school bekijken, 
met leerkrachten praten en natuurlijk ook lessen 
volgen. 
In twee groepen gingen de kinderen uiteen om deze 
lessen te volgen. 
De ene les was een creatieve les waarbij de kinderen 
een ‘kletspot’ hebben gemaakt. 
De andere les was een gymles waar de kinderen hun 
energie kwijt konden. 

 
  

Sinterklaas 
 

    
Afgelopen woensdag vierden we het Sinterklaas-
feest.  Sint en zijn pieten kwamen vanaf Walibi met 
de trekker! Dat was een mooie gezicht! 
Sint heeft aan alle groepen een bezoek gebracht. 

mailto:b.dezoete@sbospringplank.nl
mailto:s.liefers@delelie
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In groep B en C hebben de kinderen surprises ge-
daan, wat was er weer hard gewerkt aan hele 
mooie surprises! 
Iedereen die deze morgen heeft geholpen heeft, 
heel hartelijk dank!  

 
  

Data 
16 december Kerststukjes maken in de middag 

17 december 
 

Oudermiddag/avond schoolverla-
ters. 

19 december  Schaatsen- middag 
Kerstviering- avond 
8e Nieuwsbrief 

20 december Kinderen zijn om 12.00 uur uit. 

21 december 
t/m 5 januari 

kerstvakantie 

 
Met vriendelijke groet,  
Bert Veldhorst en Bianca de Zoet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


