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Beste ouders/ verzorgers, 

Hoewel de school voor de kinderen gesloten is, is er toch veel 

bedrijvigheid in de school. Dagelijks wordt een groeiend aantal leerlingen 

van ouders, die allebei een cruciaal beroep hebben opgevangen en ook is 

er een groepje kinderen waarvoor maatwerk noodzakelijk is. We spreken 

nadrukkelijk van opvang, er vindt geen direct onderwijs plaats, zoals 

gebruikelijk in de school. De activiteiten van de kinderen in de opvang zijn 

te vergelijken met de activiteiten zoals de kinderen verrichten, die thuis 

blijven.  

Een aantal collega’s geeft het onderwijs-op-afstand vanuit school, anderen 

doen dit vanuit huis. De begeleiding wordt voor een belangrijk deel door 

de onderwijsassistent en de leraar-ondersteuner verricht, daarnaast 

worden ook de leerkrachten allemaal een keertje ingeschakeld. De leden 

van de zorgcommissie onderhouden contacten met een aantal leerlingen 

en ze leggen deurbezoeken af.  

 

Afwezig personeel 

Enkele collega’s zijn afwezig. Uiteraard is juf Willy na het plotselinge 

overlijden van haar man voorlopig niet beschikbaar. Het herstel van juf 

Harmke, juf Willeke en juf Hetty laat nog op zich wachten. Juf Daniëlle en 

juf Anneke verwachten we op korte termijn weer aanwezig.  

 

Een kort weerzien! 

Vorige week vrijdag waren de ouders en ook heel veel kinderen van groep 

3 t/m 8 eventjes op school, om hun nieuwe huiswerk te halen. Dat was 

een mooi moment; elkaar zo toch eventjes te zien en te spreken. We 

hadden een rooster gemaakt, looproutes aangegeven en regels opgesteld. 

Wat hield iedereen zich daar keurig aan. Omdat het bezoek over de gehele 

dag was verspreid, leverde het ook nergens opstoppingen op.  

De ouders van de kleutergroepen zouden maandagmiddag hun pakketje 

komen ophalen. Velen van hen hadden dit niet begrepen en hun tas bleef 

op school liggen. We proberen nu nog voor het paasweekeinde dit 

pakketje thuis te bezorgen. 

Dank ook aan onze ouderraad, die een verrassing aan het pakketje 

toevoegde. 

 



Gebruik Klasbord 

Alle groepsleerkrachten communiceren via 

klasbord met de kinderen. Het is de 

bedoeling dat alle kinderen deze berichten 

volgen. Voor de leerkrachten is het daarom 

belangrijk om te weten of dit ook gedaan 

wordt. Vriendelijk wordt u verzocht om na 

het bericht gelezen te hebben te reageren 

door onderaan op het duimpje te klikken. Bij voorbaat dank.  

 

Een nieuwe vloer 

In de meivakantie wordt het marmoleum in de het nieuwe gedeelte van 

de school geheel vervangen. Daarmee komen de lokalen er weer tiptop uit 

te zien. Wat zou het mooi zijn als de kinderen er op 11 mei ook gebruik 

van kunnen maken. 

 

Vakanties en vrije dagen 

De Springplank is in de weekenden, tijdens de feestdagen en de vakanties 

geheel gesloten. Opvang van kinderen is dan niet mogelijk. 21 april, zal 

duidelijk worden, wat de regering wil met de scholen na de meivakantie. 

 

Schoolreizen en schoolkamp 

Alle voorbereidingen ten aanzien van het schoolreisje en het schoolkamp 

zijn stil gezet. Sommige ouders hadden de reis of het schoolkamp al 

betaald. Dit bedrag zal zo spoedig mogelijk worden teruggestort.  

 

Voor het komende weekend wens ik u Gezegende Paasdagen toe.  

 

Met vriendelijke groet, 

Bert Veldhorst, Directeur De Springplank 


