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Nieuwsbrief 26 juni 2020 
 

Geachte ouders/verzorgers 

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

�  
Afscheid juf Marjanne 
Vorige week deelde juf Marjanne ons mee dat 

haar een nieuwe betrekking is aangeboden. 
Na de zomervakantie gaat zij werken voor Ae-

res, een vmbo-school in Nijkerk. We wensen 
de juf van harte succes met deze benoeming. 
In een volgende nieuwsbrief zullen we nader 

ingaan op haar tijd bij De Springplank. 

�  
Ouderavonden 
In het directieberaad van onze stichting zijn in 

de afgelopen maanden een aantal maatrege-
len besproken, die gelden voor al onze scho-
len. Volgens protocol mogen we geen ouders 

toelaten in de school. Dit heeft te maken met 
het feit dat in ons schoolgebouw het ondoen-

lijk is om voor veel ouders tegelijk de 1 ½ 
meter maatregel te handhaven.  
Voor de ouderavonden waar het onderwijsper-

spectiefplan en het schoolrapport ter sprake 
komen, hebben we het volgende bedacht. De 

ouders wachten voor de tuindeur van elk lo-
kaal. Zij gaan daardoor naar binnen en naar 

buiten. De leerkracht regelt de toegang. Om 
alles niet te ingewikkeld te maken, is het van 
belang op tijd te komen en dient alle leer-

krachten zich ook strikt te houden aan de af-
gesproken tijden. Weet u niet precies waar u 

moet zijn? Vraag het uw kind. Dit weet de 
weg. 

�  
Maatregelen in verband met Corona 
Voor leerlingen in groep 1 of 2 geldt dat zij bij 

een neusverkoudheid gewoon naar school mo-
gen, behalve: 

• als het kind ook koorts heeft 
• kinderen contact hebben met iemand 

met een bevestigde COVID-19 infectie. 

• er een volwassene in het gezin van het 
kind klachten heeft die kunnen wijzen 

op het nieuwe coronavirus. Dan moet 

het kind thuisblijven en is het belang-

rijk om het kind te testen. 
Leerlingen vanaf groep 3 blijven bij verkoud-
heidsklachten thuis. 

�  
Toch nog een verkeersdiploma 

 
Vanwege de schoolsluiting in maart kon de 
praktische verkeersproef geen doorgang vin-

den. In mei hebben de kinderen van groep 8 
alsnog het schriftelijke gedeelte van het ver-
keersexamen met succes gemaakt en alle kin-

deren hebben het verkeersdiploma ontvan-
gen! Gefeliciteerd.  

�  
Data 

29 juni, 
30 juni, 

2 juli 

Oudergespreksavonden.  

1 juli Voorlopige groepsindeling 

20-21. De kinderen hebben 
vrijaf.  

9 juli 20e Nieuwsbrief 

10 juli Studiedag: De kinderen 

hebben vrijaf. 

14 juli Afscheidsavond schoolver-

laters 

15 juli 21e Nieuwsbrief 

17 juli  Laatste schooldag 

�  
Met vriendelijke groet, 
Bert Veldhorst  


