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Nieuwsbrief 1 oktober 2020 

 
Geachte ouders/verzorgers 
Hierbij ontvangt u de derde nieuwsbrief van 

het schooljaar 2020-2021. Als u de nieuws-
brief niet digitaal heeft ontvangen wilt u 

dan een mail sturen naar b.de-
zoete@sbospringplank.nl ? 

  
Personeel 

Vorige weekend was het even spannend. 
Drie leerkrachten waren verkouden en 
moesten een Coronatest ondergaan. De 

test kon gelukkig snel, allen de uitslag liet 
soms wat lang op zich wachten. Mocht een 

leerkracht niet kunnen werken in het kader 
van afwachting op de uitslag zijn we soms 
genoodzaakt de kinderen vrij te geven. We 

vragen u hiervoor goed de mail en Klasbord 
in de gaten te houden.  

  
Ophalen kinderen  

Om 15.00 uur zijn de kinderen uit. We vra-
gen u, als u uw zoon of dochter komt opha-

len naar het hek toe te komen. We hebben 
dan als leerkrachten goed zicht op wie er is 
opgehaald en wie niet. Met alle auto’s in de 

straat vinden we het ook veiliger. 
 

  
 
Kinderboekenweek 

Afgelopen woensdag hebben we de Kinder-
boekenweek geopend. Juf Elkie was eerst 

heel lang aan het bellen met een telefoon 
waarbij je de nummers moest draaien, ook 
had ze allemaal spullen waarvan we niet 

goed wisten wat het was. Het waren spullen 
uit 

een 

andere tijd. 
De komende twee weken werken we in alle 

groepen aan het thema van de Kinderboe-
kenweek “ En toen..” 

 
 

 
 

  

 
Schoolkorfbal 

Vrijdag 25 september deden een heleboel 
kinderen uit groep B mee aan het school-
korfbal. 

Voor de meeste kinderen was het hun eer-
ste schooltoernooi. 

Wat hebben alle kinderen hun best gedaan! 
Iedere wedstrijd weer waren ze allemaal fa-
natiek.  

We hebben veel doelpunten gescoord, ge-
speeld, gelachen, gerend en elkaar aange-

moedigd! 
Het was een groot succes! 
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Groep A 

In groep A is 1 blok van het lezen “creatief 
schrijven”. Groep 4 mocht deze week 

schrijven over ridders. Kijk eens hoe goed 
dat al lukt! 
 

 
 

  
BSO 
BSO/BSO+ van Prokino start na de Herfst-

vakantie! Open dag op 20 oktober. 
Deze week heeft u een flyer meegekregen 

over de BSO/BSO+ van Prokino die na de 
herfstvakantie gaat starten in ons gebouw. 
De buitenschoolse opvang zal vijf dagen per 

week geopend zijn waarbij voorschoolse op-
vang vanaf 7.00 uur ook mogelijk is. U kunt 

zich vanaf nu aanmelden voor deze opvang 
via de website van Prokino, via 0341-

427249 of door te mailen met zee-
wolde@prokino.nl.  
Op dinsdag 20 oktober (in de herfstvakan-

tie) organiseert Prokino tussen 10.00 uur 
en 15.00 uur een open dag om de sfeer te  

proeven. Om het aantal aanwezigen be-
perkt te houden, moet u zich wel aanmel-
den hiervoor via zeewolde@prokino.nl 

 
  

Vanuit de ouderraad 
Komende week gaat de brief voor hulpou-
ders met de kinderen mee naar huis. Het 

zou fijn zijn als u aangeeft waarbij u kunt 

helpen. We zijn een kleine ouderraad en 

hulp kunnen we altijd goed gebruiken. 
Onze ouderraad bestaat uit 3 personen. Het 

zou fijn zijn als er één of twee ouders bij 
komen. Heeft u hier zin in of wilt u meer 

weten? Vraag het aan Ancell ( moeder 
Mees), Yolanda ( moeder Suzanne), Mar-
leen (moeder Josua) of Bianca de Zoete. 

 
 

Deze periode 

30 september 

t/m 9 oktober 

Kinderboekenweek 

5 oktober Studiedag, de kin-

deren hebben vrij 

8 oktober Voorstelling groep A 

16 oktober 4e Nieuwsbrief 

19 t/m 23 ok-

tober 

Herfstvakantie 

 

 
Vakantierooster en studiedagen 20-21 

Studiedag Maandag 5 oktober 

Herfstvakantie    
19-10-20 t/m 24-
09-20 

Studiedag 
Vrijdag 20 novem-
ber 

Kerstvakantie    
21-12-20 t/m 01-
01-21 

Studiedag Maandag 8 februari 

Voorjaarsvakantie    
22-02-21 t/m 26-
02-21 

Goede vrijdag 02-04-21  

Tweede Paasdag   05-04-21  

Studiedag Dinsdag 6 april 

Meivakantie   

26-04-21 t/m 07-

05-21 

Hemelvaart 

13-05-21 t/m 14-

05-21 

Tweede Pinkster-

dag   24-05-21  

Studiedag Woensdag 30 juni 

Studiedag Vrijdag 9 juli 

Zomervakantie 
2021  

19-07-21 t/m 27-
08-21 

 
Met vriendelijke groet, 

Bert Veldhorst en Bianca de Zoete 
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