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Nieuwsbrief 20 december 2019 
 

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

  
Vandaag vierden we met alle kinderen en hun 
ouders kerstfeest in de Plantagekerk in Harder-
wijk. Het werd een mooie, ingetogen viering 
waaraan alle leerlingen deelnamen. Het kerkge-
bouw was afgeladen vol. Aansluitend aan de vie-
ring was er een collecte voor de CliniClowns. 
Deze actie is door de kinderen zelf bedacht. De 
opbrengst was € 410,- Daarna kwamen veel ou-
ders nog gezellig koffie drinken op school.  
Achter op de Elisabethbode vond ik een gedicht 
van Tineke Tuinder-Krause. In treffende woorden 
vertelt zij de Boodschap van Kerst 
 

Midden in  

onze winter 

 
Midden in onze winter 

zo donker, guur en koud, 
komt God opnieuw vertellen 

dat Hij van mensen houdt 
 

Het pasgeboren leven, 
het kind van Betlehem 

Gods vleesgeworden liefde, 
zijn Zoon, zijn hart, zijn stem, 

 
Hij kwam onder ons wonen, 

de aarde werd zijn thuis. 
Hier leefde Hij en stierf Hij 
onschuldig aan het kruis. 

 
Dat kruis brengt ons nieuw leven, 

dat heeft Hij ons beloofd. 
De hemel is weer open 

voor wie in Hem gelooft. 

 
De bloesem van zijn liefde 

bloeit dwars door onze kou. 
Zoveel houdt God van mensen 

zoveel houdt Hij van jou! 
  

Halt 
Er kwam een mevrouw die ging over halt vertel-
len. Ze ging vertellen wat er gebeurt als je bij halt 
komt. Als je bij halt komt moet je eerst wat ge-
daan hebben zoals : diefstal, overlast, vuurwerk 
te vroeg afsteken. als je wat heb gedaan dan 
moet je sorry zeggen of praten met de halt me-
dewerkers en je ouders, als je iets stuk maakt 
moet je het zelf betalen. je moet 16 jaar zijn als 
je een strafblad krijgt je moet als eerst deze din-
gen gedaan hebben zoals:  drugs verkoopt of ko-
pen, overval plegen, moord. Halt staat voor het 
alternatief is anders dan normaal. halt is een Ne-

derlandse instantie die kort lopende interventies 
organiseert om jeugdcriminaliteit te voorkomen, 
bestrijden en bestraffen in opdracht van de rech-
ters. Van Lianka en Jenna 

  
Afscheid juf Sija 
Woensdag hebben de kinderen het afscheid ge-
vierd van juf Sija en op vrijdagmiddag van het 
schoolteam. 
Na de kerstvakantie mogen de kinderen hun 
nieuwe juf begroeten: Daniëlle Bezemer uit Har-
derwijk. Zij werkt op maandag, dinsdag en om en 
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om op woensdag. Juf Willy neemt het tweede 
gedeelte van de week van haar over. In een vol-
gende nieuwsbrief zal Daniëlle zich aan u voor-
stellen. We zijn blij met de komst van Daniëlle. 
Het is in deze tijd niet gemakkelijk om een ge-
schikte leerkracht te vinden. We weten dat we in 
Daniëlle een heel goede opvolger voor Sija heb-
ben gevonden en wensen haar dan ook veel ge-
luk en plezier op onze school! 

  
Van de ouderraad 
Heeft u de boom in de gang ook zien staan? Niet 
zomaar een boom maar een wens boom. Dit ini-
tiatief komt vanuit tafelronde Harderwijk en is in 
gang gezet op onze school door de ouderraad. 
Iedere klas heeft een ster ontvangen, hier mogen 
zij met elkaar een wens op schrijven en dan in 
deze boom ophangen. Tijdens de kerstvakantie 

gaan de initiatiefnemers van de tafelronde Har-
derwijk zich buigen over de ingezonden wensen 
en een keuze maken welke wens(en) zij in vervul-
ling laten gaan. Dus.... wordt vervolgd : Begin 
volgend jaar. 
Groet Claudia en Mariëlle (OR) 

  
Buiten opstellen ouders 
Als de kinderen ’s middags naar huis gaan, staan 
de ouders al te wachten op het schoolplein. Dat 
is prima, want dan hoeven ouder en kind niet op 
straat naar elkaar te zoeken. De kleuters komen 
altijd als eerste naar buiten, zodat zij de drukte 
van alle kinderen op de gang mijden. Als de kleu-
ters buiten zijn, wachten ze in de portiek van de 

school op hun ouders. Het is de bedoeling dat 
wachtende ouders daar plaats maken voor de 
kleuters. En het is zeker niet de bedoeling om 
daar nog even de fiets te parkeren. Verder op 
het plein is nog plaats genoeg. Bij voorbaat har-
telijk dank voor uw medewerking.  

  
Data 

23 dec. t/m 3 jan.  Kerstvakantie 

17 januari 9e Nieuwsbrief 

22 jan. t/m 31 jan.  De Nationale Voorleesdagen 

23 januari Boekenbeurs groep 3 en 4 

31 januari 10e Nieuwsbrief 

11 februari Duikclinic voor groep 7 en 8 

14 februari 11e Nieuwsbrief 
Schoolverlatersadvies 
Uitgifte 2e rapport 

17, 18 en 20 fe-
bruari 

Ouderavonden 

24 t/m 28 februari Voorjaarsvakantie 

Namens de kinderen en het schoolteam van De Spring-
plank wens ik u Prettige Kerstdagen en een Gelukkig 
Nieuwjaar. 
 
Bert Veldhorst, directeur
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