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Geachte ouders/verzorgers 
Hierbij ontvangt u de derde nieuwsbrief van 

het schooljaar 2020-2021. 

  
Studiedag 
Maandag 5 oktober hebben de kinderen 
vrijaf in verband met een studiedag voor 

het personeel. 
De overige studiedagen in dit schooljaar 

vindt u in elke nieuwsbrief terug onder het 
kopje DATA. 

  
Personeel 
Goed nieuws voor groep 3. Juf Hetty is ge-

lukkig weer zo ver hersteld, dat ze overdag 
haar werk op school kan doen. De invallers 

meester Jan en juf Yolanda hebben in de af-
gelopen weken prima werk verricht, maar 

voor de kinderen gaat er toch niets boven 
hun eigen juf.  
Juf Willy en juf Ilviënne zijn regelmatig op 

school en ook met hen gaat het beter. 

  
Inspectiebezoek 
29 september kwam de inspecteur Frank 

van der Knaap op bezoek. Hij was de ge-
hele dag aanwezig. Hij sprak met de direc-
tie, de intern begeleiders, de leraren en de 

kinderen. Bij het afsluitende gesprek gaf hij 
ons verschillende complimenten en een 

aantal waardevolle adviezen.  
In de gesprekken met de inspecteur gaat 
het er om dat je een positief kritische hou-

ding hebt ten aanzien van je werk: 
 Wat gaat er goed? 

 Waar werken wij aan? 
 Wat moet er beslist verbeteren? 

De inspecteur vertelde ons ’s morgens dat 

hij ooit zijn onderwijscarrière is begonnen 
in het speciaal basisonderwijs. Later werd 

hij docent op een pabo en daarna kwam hij 
terecht bij de inspectie. Hij sprak op een 
plezierige wijze met de kinderen en liet zich  

rondleiden door enkele kinderen in de 

school. Het was duidelijk te merken waar 
zijn hart ligt: bij de kinderen.  

Het advies van hem was, met name aan de 
nieuwe directie van de school, duidelijk aan 

te geven wat hun ambitieniveau is. Wat wil 
je bereiken en wanneer ben je tevreden 
met de doelen voor individuele kinderen, 

maar ook met de doelen voor de school als 
geheel.  

Van één van de kinderen hoorde hij het vol-
gende compliment over de leerkrachten: “Ik 
vind dat elk kind zo’n school als De Spring-

plank verdient!” 

  
Corona, wel of niet naar de school? 
Kinderen mogen wel naar de school als zij 

alleen verkoudheidsklachten hebben (zoals 
loopneus, neusverkoudheid, niezen en keel-
pijn). 

Kinderen in het basisonderwijs moeten 
thuisblijven als: 

 Het kind naast verkoudheidsklachten 
ook koorts heeft en/of benauwd is 
en/of (meer dan incidenteel) hoest. 

Het kind hoeft in principe niet getest 
te worden (tenzij het ernstig ziek is, 

neem dan altijd contact op met de 
huisarts) en blijft thuis totdat deze 
klachten minimaal 24 uur over zijn. 

 Het kind in contact is geweest met 
een patiënt die positief getest is op 

het nieuwe coronavirus en het kind 
klachten heeft die passen bij COVID-
19. 

 Het kind bij iemand in huis woont, 
die naast milde klachten die passen 

bij corona ook koorts heeft en/of be-
nauwd is. Iedereen in het huis blijft 
dan thuis totdat die persoon een ne-

gatieve testuitslag heeft. 
 Het kind een huisgenoot is van ie-

mand die positief getest is op het 
nieuwe coronavirus. 

 Kinderen mogen dus wél naar de kin-
deropvang of basisschool als zij al-
leen verkoudheidsklachten (zoals 

loopneus, neusverkoudheid, niezen 
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en keelpijn) hebben, tenzij boven-

staande punten van toepassing zijn. 

  
Amaryllisbollenactie 

De kosten voor de 

schoolreis en het 
schoolkamp worden 
elk jaar hoger, terwijl 

de ouders vaak niet 
meer geld hebben te 

besteden. 
Daarom hebben we 

ook dit jaar e weer 
een Amaryllisbollenactie om geld in te za-
melen voor de schoolreis en het school-

kamp. Het geld wordt gebruikt om de kos-
ten te betalen voor enkele kinderen, waar-

van de ouders het geld slechts gedeeltelijk 
of niet kunnen betalen. Het overige ge-
deelte wordt gebruikt om de kosten voor ie-

dereen naar beneden te brengen. Door co-
rona gingen het afgelopen schooljaar de 

schoolreis en het schoolkamp niet door. Ou-
ders hebben er ook niet voor hoeven beta-
len, of kregen het aanbetaalde gedeelte te-

rug. Met het geld uit de actie konden we op 
bescheiden schaal toch nog iets leuks voor 

de kinderen organiseren.  
Hopelijk gaan dit schooljaar de schoolreizen 
en het schoolkamp wel door.  

Hoe gaat het in zijn werk? 
De kinderen krijgen van een bestellijst. Ze 

proberen zo veel mogelijk bollen te verko-
pen in hun familie- of kennissenkring. De 
bollen kosten € 4,- per stuk. Bij het bestel-

len moet gelijk betaald worden. 
Graag hebben we de ingevulde formulieren 

(met het geld) weer terug op dinsdag 27 
oktober. Eind november zullen de bollen 
geleverd worden.  

Ik hoop dat u mee wil werken om deze ac-
tie tot een grandioos succes te laten uit-

groeien. 

  
 
 
 

Data 

Vorig jaar ontving u van ons een jaarkalen-
der, met daar op belangrijke activiteiten en 

studiedagen. Dit jaar proberen we op een 
andere wijze u hierover te informeren. We 

denken dat dit overzichtelijker is. In elke 
Nieuwsbrief staan de data van een bepaalde 
periode (gemarkeerd door de vakanties). 

Het vakantierooster en de studiedagen wor-
den vermeld in alle Nieuwsbrieven. 

 
Deze periode 
De eerder aangekondigde fietskeuring gaat 

dit jaar niet door in verband met Corona. 
Denkt u er aan om zelf de fiets van uw kind 

te controleren? 
 

30 september 
t/m 9 oktober 

Kinderboekenweek 

2 oktober 3e Nieuwsbrief 

5 oktober Studiedag, de kin-

deren hebben vrijaf 

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 23-10-20 

Studiedag Vrijdag 20 november 

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 Pinksterdag   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 
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Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! 
 

Is het lastig om de contributie van de sportvereniging te betalen? Of is 

er geen geld voor muziekles? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! 

door het lesgeld en/of benodigdheden te betalen voor kinderen en jon-

geren uit gezinnen waar thuis te weinig geld is.  

 

Hoe werkt het? 

Je kunt als ouder/verzorger niet zelf een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds 

Sport & Cultuur. Dat kan alleen gedaan worden door een intermediair, bijvoor-

beeld de leerkracht, buurtsportcoach, iemand van het sociaal wijkteam, 

schuldhulpverlening of van jeugdzorg. Hij of zij kent de spelregels en weet of 

je kind in aanmerking komt. Als de aanvraag goedgekeurd is, kan je kind vaak 

al binnen drie weken sporten of op les. Wil je een aanvraag indienen? Down-

load dan alvast deze ouderkaart, vul hem in en neem hem mee naar de af-

spraak met de intermediair. 

 

Wat is het bedrag? 

- Voor Sport: maximaal 225 euro 

- Voor Cultuur: maximaal 425 euro 

- Voor zwemles: dit is een pakket A diploma 

Let op: u kunt óf sport, óf cultuur, óf zwemles aanvragen.  

 

Contact 

Onze school De Springplank steunt het JFSC! Juf Aukje kan uw kinderen aan-

melden voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur. U kunt mailen naar 

a.werf@sbospringplank.nl, contact opnemen met de groepsleerkracht of even 

bellen naar school 0341-431250! Wilt u de aanvraag liever niet via school laten 

verlopen, dan kunt u contact opnemen met het lokaal aanspreekpunt Maritha 

van Huizen, marithavanhuizen@zogdat.nl of 0341-434656. 

 

Meer informatie? 

Kijk voor meer informatie over het Jeugdfonds Sport & Cultuur op onze website 

www.jeugdfondssportencultuur.nl/gelderland.  
 

https://jeugdfondssportencultuur.nl/voor-wie/voor-ouders/
mailto:a.werf@sbospringplank.nl
mailto:marithavanhuizen@zogdat.nl
http://www.jeugdfondssportencultuur.nl/gelderland

