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Nieuwsbrief 29 mei 2020 
 

Geachte ouders/verzorgers 

Hierbij ontvangt u de zeventiende 
nieuwsbrief van het schooljaar 2019-
2020. 

  
Pinksteren 

Vorige week vierden de christenen He-

melvaart, zondag is het Pinksteren en 
in het vorige weekeinde sloten de mos-

lims hun Ramadan af met het Suiker-
feest.  
Voor een aardige geste zorgde ons 

schoonmaakpersoneel. Alle collega’s 
mochten delen in de zoetigheid van hun 

Suikerfeest. Ik vond dit een mooi ge-
baar.  
De moslims sluiten hun Suikerfeest af 

met het vergeven van elkaars fouten en 
wensen elkaar een gezegend feest.  

De christenen weten zich door de 
kracht van de Heilige Geest geïnspi-
reerd door de verzoenende levensstijl 

van de Here Jezus.  

Op De Springplank begrijpen de kin-

deren en waarschijnlijk ook de ouders 
hoe wij samen gelukkig kunnen worden 

en gaan bouwen aan een mooiere we-

reld. Een prima voorbeeld voor ieder-
een!  

  
Ziekte en afwezigheid personeel 
Juf Willy is nog ziek. Er is echter goede 

hoop, dat ze vanaf volgende week lang-
zaam de contacten met school gaat op-

bouwen.  
Juf Harmke is al een stapje verder. Zij 
komt op haar werkdagen een uur wer-

ken op school en wil dit in de komende 
weken langzaam opbouwen tot volledig.  

Juf Janneke en juf Yolanda behoren tot 
de risicogroep ivm Corona. Vanaf vol-
gende week gaan zij waarschijnlijk hun 

werk op school hervatten. 

  
Weer gewoon naar school 
Vanaf maandag gaan alle leerlingen van 

De Springplank weer gewoon naar 
school. Hierover kwamen van de ouders 
verschillende vragen. Sommigen ver-

baasden zich over het feit dat wij niet 
wachtten tot 8 juni wanneer alle basis-

scholen weer open gaan. Anderen von-
den het juist vreemd dat wij niet met-

een op 11 mei al open gingen; dat was 
toch de richtlijn van de regering?  
Alle scholen van Educare (de scholen 

voor speciaal- en voortgezet speciaal 
onderwijs) hadden besloten, om eerst 

een aantal dagen met halve groepen op 
te starten. Dat leek ons veiliger. Op 
deze wijze konden de leerkrachten op 

soepele wijze de nieuwe regels in ver-
band met Corona uitproberen en vast-

stellen.  
We houden ons zo goed mogelijk aan 
het landelijk protocol, maar op som-

mige gebieden vraagt het maatwerk. In 
de school houden we anderhalve meter 

afstand van elkaar. Voor veel (vooral 
jonge) kinderen is dit echter lastig. Er is 
veel aandacht voor hygiëne in de klas. 
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De toiletten worden om 12 uur ’s mid-

dags extra gereinigd. Alleen medewer-
kers van school hebben toegang tot het 

schoolgebouw. Een uitzondering maken 
we voor ouders, die komen kennisma-

ken in verband met de aanmelding van 
hun kind voor het volgende schooljaar. 
Alle ouders blijven verder buiten het 

hek, waarschijnlijk vervelend voor hen, 
maar iedereen houdt zich er keurig aan. 

Bij aankomst van de leerlingen gebrui-
ken we nu beide poorten en is er vol-
doende toezicht. De kleuters worden bij 

de poort opgewacht door de onderwijs-
assistenten, die hen vervolgens naar 

hun klas begeleiden. De grotere kin-
deren weten zelf allemaal hun weg te 
vinden.  

Een leerling met de volgende (lucht-
weg) klachten blijft thuis: neusverkoud-

heid, hoesten, moeilijk ademen/be-
nauwdheid. Een leerling met koorts bo-
ven 38 °C blijft ook thuis. Ook wanneer 

u denkt ‘het valt wel mee’: de regel is 
duidelijk. Ook bij lichte klachten blijft 

het kind thuis. 
Bij het vertrek van de leerlingen zetten 
we een gedeelte ter hoogte van de taxi-

standplaatsen af met een bouwlint. De 
kinderen kunnen dan veilig naar de 

busjes worden gebracht. Ook aan de 
wachtende ouders op straat vragen we 
de onderlinge afstand van anderhalve 

meter te respecteren. 

  
LVS-weken 
In deze periode staan de toetsen ge-

pland voor het leerlingvolgsysteem. We 
hebben besloten om deze toetsen dit 
jaar maar beperkt uit te voeren, omdat 

de kinderen bijna 8 weken geen les op 

school hebben gehad. De toetsen vra-

gen veel tijd van de leerlingen, die ten 
koste gaat van de instructie. En dat is 

naar onze mening de kern van goed on-
derwijs. 

  
Data 
Voor het eerst sinds de Coronacrisis 

weer een overzicht van de komende ac-
tiviteiten in de school. We kunnen weer 

vooruit kijken. Op 24 juni staat een 
“meesters- en juffendag” gepland. Of 

en hoe dit doorgaat is nog niet bekend.  
 

1 juni 2e Pinksterdag 

12 juni  18e Nieuwsbrief 

24 juni Meesters- en juffendag 

26 juni 19e Nieuwsbrief 

26 juni Uitgifte 3e rapport 

29 juni, 

30 juni, 
2 juli 

Oudergespreksavonden. 

Hoe deze plaatsvinden 
wordt later bekend ge-

maakt. 

1 juli Voorlopige groepsindeling 

20-21. De kinderen hebben 
vrijaf.  

10 juli 20e Nieuwsbrief 

10 juli Studiedag: De kinderen 

hebben vrijaf. 

14 juli Afscheidsavond schoolver-
laters 

15 juli Kennismakingsmorgen 
nieuwe groepen en leer-

lingen 

15 juli 21e Nieuwsbrief 

17 juli  Laatste schooldag 

  
Met vriendelijke groet, 

Bert Veldhorst  

 


