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Nieuwsbrief 10 juli 2020 
 

Geachte ouders/verzorgers 

Hierbij ontvangt u de twintigste nieuws-
brief van het schooljaar 2019-2020. In 
deze nieuwbrief nemen we afscheid van 

een aantal collega’s en kinderen. 
Volgende week woensdag krijgen de kin-

deren de laatste nieuwsbrief. Daarin wordt 
vermeld naar welke groep zij volgend jaar 

gaan en wie hun meester of juf wordt. Er 
is dit jaar geen kennismakingsdag voor 
nieuwe leerlingen, omdat wij onder 

schooltijd geen groepen ouders mogen 
ontvangen.  

  
Afscheid van de schoolverlaters 
Dit jaar verlaten 32 leerlingen uit groep 8 

de school. In verband met de 1 ½ meter 
regel wordt het afscheid in kleinere groe-

pen gevierd. We hopen dat de kinderen 
kunnen terugkijken op een gelukkige peri-

ode op De Springplank. We wensen hen 
veel plezier en succes op hun school in het 
voortgezet onderwijs. Chris Lindhout weet 

als geen ander onze wens voor de kin-
deren te verwoorden.  

 
 

Daar ga ik voor 
 
Je hoeft voor Mij niet goed te wezen 

in wat de wereld van je vraagt. 

Wordt maar goed in het vergeven, 
zorg maar dat je daarin slaagt. 

 
Nee, Ik wil geen supermensen 

volgens de menselijke maat. 
Ik kijk anders, Ik kijk naar  

hoe ver je met die ander gaat. 
 

Word maar goed in elkaar vertrouwen, 
verleg daarin steeds weer de grens. 

Oefen maar in jezelf te geven 
aan die and’re medemens. 

 

Word maar vaardig in het kijken 
en het luisteren met je hart. 

Train je in het elkaar helpen 
leer maar troosten bij veel smart. 

 
Kind, Ik wil ’t je zo graag leren 

volg Mij maar in alles na. 

In Mijn rapport daar staan geen cijfers 
’t is de Liefde waar ik voor ga.  

  
Afscheid Harmke Nugteren 

Ruim 20 jaar is 
Harmke nu werk-

zaam op De 
Springplank. In 

november 1999 
startte zij als con-
ciërge. Ooit was 

zij begeleidster op 
’s Heerenloo-Lo-

zenoord. Toen 
haar kinderen wat 

groter werden, zocht ze naar nieuw werk. 

Op De Springplank kregen we er een vro-
lijke collega bij. Toen enkele jaren later er 

een vacature kwam voor onderwijsassis-
tente, kreeg ze een nieuwe functie. For-

meel is de onderwijsassistente beschik-
baar voor alle groepen, maar Harmke stak 
nooit onder stoelen of banken, dat ze het 

allerliefste bij de kleuters werkte. Daar ligt 
haar hart. Harmke heeft al die jaren nauw 

samengewerkt met Willeke Gankema. Met 
Willeke vormde ze een gouden duo, dat 
vele kleuters wegwijs heeft gemaakt op 

onze school. Nu haar man Peter met pen-
sioen is, gaat ook Harmke stoppen met 

met werken. Samen willen ze veel gaan 
reizen met hun camper.  
Deze winter kreeg Harmke een longont-

steking. Ze herstelt daarvan maar moei-
zaam en is nog lang niet weer de oude. 

Maandag heeft ze samen met Willeke af-
scheid genomen van de kinderen en de 
school. Samen hadden ze een plezierige 

dag in het speelpark van Kok. We danken 
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Harmke voor alles wat ze voor de school, 

de kinderen en de collega’s heeft gedaan. 
We wensen Harmke en haar familie nog 

veel gelukkige jaren in hun mooie huis in 
Hulshorst. Bedankt! 

  
Een nieuwe baan voor Marjanne! 
Eerder hebt u in de Nieuwsbrief kunnen 

lezen dat juf Mar-
janne per 1 augustus 

een nieuwe baan 
heeft. Zij wordt lera-

res op Aeres in Nij-
kerk, een school voor 
voortgezet onderwijs. 

Ook Marjanne heeft 
bijna 20 jaar gewerkt 

op De Springplank. 
Dat is toch de helft 
van een normale on-

derwijs carrière. Marjanne begon met een 
fulltimebaan. Eenmaal gesetteld op onze 

school behaalde ook zij haar diploma Ma-
ster SEN. Marjanne heeft duidelijke voor-
keuren in haar werk. Met de kinderen 

spreken, leren en spelen vindt ze heerlijk, 
maar de administratieve werkzaamheden 

beschouwt ze als een noodzakelijk kwaad. 
De kinderen vinden haar allemaal een 
lieve juf, en dat is het beste compliment 

dat je als leerkracht maar kunt krijgen. 
Het liefst zou ze nog meer willen improvi-

seren, maar daaraan zijn grenzen. Mar-
janne heeft op De Springplank in allerlei 
groepen gewerkt, van jong tot oud en zo-

wel in Harderwijk als in Zeewolde.  
Toen ze zelf kinderen kreeg, ging ze veel 

minder uren werken. Op dit moment 
werkt zij 1½ dag in groep 5 naast juf Ja-
nine. Met zo’n lage werktijdfactor is het 

soms lastig om alle ontwikkelingen in de 
school te volgen. Op haar nieuwe school 

krijgt ze weer een wat groter takenpak-
ket. We bedanken Marjanne voor al haar 
werk op De Springplank en wensen haar 

veel succes in Nijkerk. 

  
Een groet van juf Willeke 
Het eind van het schooljaar is in zicht en 

vanwege de Corona crisis is het afscheids-
feest steeds uitgesteld. Ondertussen is het 
voor Harmke ook tijd geworden om met 

pensioen te gaan. Wij hebben vele jaren 

met veel plezier samengewerkt in de kleu-
terklassen en gaan ons vertrek samen vie-

ren. Gelukkig was het mogelijk om het af-
scheidsfeest met de kinderen wel door te 

laten gaan op 6 juli. Al twee maanden heb 
ik kunnen genieten van mijn pensioen en 
eerlijk gezegd bevalt dat prima na 46 jaar 

werken. Natuurlijk mis ik de school, kin-
deren, ouders en collega’s, maar het is 

heerlijk om niets meer te moeten. Ik ge-
niet van elke vrije dag en kom lekker tot 
rust. 

In de afgelopen 32 jaar op de Springplank 
heb ik met veel plezier en liefde de kin-

deren mogen begeleiden. Als je zolang 
werkt op dezelfde school is een leuke bij-
komstigheid, dat je de kinderen van kin-

deren in de klas krijgt en soms broertjes 
en zusjes. Gelukkig altijd met goede her-

inneringen aan beide kanten. Toen ik be-
gon als kleuterjuf vond ik het fantastisch 
om geld te ontvangen voor iets wat ik 

heel graag doe. Het was en is net alsof je 
voor je hobby betaald wordt en die vol-

doening om met de kinderen te werken is 
gelukkig altijd gebleven. 
Dankbaar ben ik voor alle jaren die ik op 

de Springplank heb mogen werken. Er 
werken zulke toegewijde fijne collega’s die 

er voor elkaar zijn en elkaar ondersteunen 
als je het moeilijk hebt. Het werken met 
kinderen in het Speciaal Onderwijs is elke 

dag anders, soms is het zwaar maar het is 
altijd weer een uitdaging en heel bevredi-

gend. Het belangrijkste is om met elk kind 
een band op te bouwen, hun vertrouwen 

te winnen en veiligheid te bieden. 
Pas dan kun je hen nieuwe vaardigheden 
leren. Het ontwikkelen van hun zelfbeeld 

en sociale vaardigheden vind ik essentieel. 
Ook het plezier in leren en het ontdekken 

van zichzelf en hun mogelijkheden. Elke 
dag heb ik geprobeerd om te evalueren en 
te analyseren wat er goed en soms mis-

ging in mijn omgang met de kinderen. Ie-
dereen maakt fouten en in de omgang 

met kinderen kom jezelf vaak tegen en zie 
je wat jezelf moet veranderen om een 
kind te bereiken en te helpen. Dankbaar 

ben ik voor de inzichten, begrip en inspi-
ratie, die ik ontving in gesprekken met 

collega’s en ouders. Hoe belangrijk is het 
om goed naar elkaar te luisteren. Alleen in 
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goede samenwerking met elkaar kun je 

tot de beste oplossing komen. 
Natuurlijk is het niet altijd gemakkelijk 

geweest en is het soms lastig geweest om 
met alle veranderingen in het onderwijs 

mee te doen. De laatste jaren zijn zwaar 
geweest omdat mijn ouder wordende li-
chaam mij parten speelde en ik veel last 

had van chronische pijnen. Gelukkig heb 
ik veel steun gehad van mijn naaste col-

lega’s in de kleuterafdeling. Hartelijk dank 
hiervoor. Heel graag had ik persoonlijk af-
scheid van de ouders willen nemen maar 

helaas is dat op school nog niet mogelijk. 
Misschien kunnen wij na de schoolvakan-

tie elkaar ontmoeten en spreken als er 
weer meer vrijheden zijn. Alle ouders wil 
ik hierbij hartelijk danken voor de prettige 

samenwerking en het vertrouwen dat jul-
lie in mij stelde. Het was een voorrecht 

om met jullie kinderen te mogen en kun-
nen werken. 
Al het goede wens ik jullie allemaal toe. 

Met vriendelijke groet 
Willeke Hinds-Gankema 

  
Harderwijk op wereldreis! 

Dit jaar gaan we toch op reis. Virtueel, dat 
wel, maar we gaan! GA! Harderwijk komt 
dit jaar met het project ‘Harderwijk op 

wereldreis’. Elke kilometer die jij deze zo-
mer (hard)loopt, skeelert of aflegt met 

een hulpmiddel telt mee. Samen leggen 
we deze zomer 62.000 kilometer af, een 
rondje om de wereld. Help jij ook mee om 

het doel van 62.000 km te behalen? 
 

Vul dagelijks of wekelijks jouw kilometers 
in op onze website gaharderwijk.nl. Houd 
je kilometers bij. Dit kan bijvoorbeeld met 

een activity tracker (zoals een fitbit) of 

met behulp van een app op jouw telefoon 

(zoals runkeeper of Strava). We maken 

tussenstops in verschillende landen, waar-
door leuke acties en activiteiten ontgren-
delt worden. Houd hiervoor de website 

gaharderwijk.nl in de gaten! 
 

#lekkerweginharderwijk #Gezondactief 
#GAHarderwijk 
 

Data 

14 juli Afscheidsavond schoolver-

laters 

15 juli 21e Nieuwsbrief 

17 juli Laatste schooldag 

31 aug. Start nieuwe schooljaar 

  
Met vriendelijke groet, 
Bert Veldhorst  

 


