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Nieuwsbrief 2april 2021
Geachte ouders/verzorgers
Hierbij ontvangt u de dertiende nieuwsbrief
van het schooljaar 2020-2021.

❖
Kind op maandag
Lucas 23 en 24: 1-35 Open je ogen.
Het wordt donker, zomaar midden op de
dag. Jezus sterft. Hij wordt begraven in een
graf met een steen ervoor. Maar daar in het
donker zal Jezus niet blijven. Op Paasmorgen overwint het leven. Alsof God opnieuw
zegt: ‘Er zij licht!’

school zo goed mogelijk aan en de hygiëne
afspraken te houden.

❖
Planning oudergesprekken
In de week van 12 april en 19 april zijn de
oudergesprekken, deze zijn dit jaar online.
U heeft een brief meegekregen waarop u
zich kon opgeven voor het gesprek. We hopen alle ouders te spreken!

❖
Studiedag 6 april 2021
Dinsdag hebben we studiedag en is de
school voor de leerlingen gesloten. Met het
team gaan we dan werken aan de doelen
uit het jaarplan. Centraal deze dag staat
ook het van en met elkaar leren als collega’s. We doen dit vanwege Corona ook allemaal online!

❖

❖
Corona
De afgelopen weken hebben we 1 keer een
middenbouw groep en 1 keer 2 kleutergroepen in quarantaine gehad.
We moeten als school de richtlijnen van de
GGD volgen. De GGD geeft aan op welke
dag de leerlingen zich mogen laten testen.
Na een negatieve test mogen de kinderen
de volgende dag weer naar school toe. U
mag er ook voor kiezen niet te testen, in
dat geval wordt er 10 dagen quarantaine
aangehouden. Als school proberen we op
het moment van besmetting alle ouders te
bellen. Daarna krijgt u nog een mail met informatie.
We hopen dat zo min mogelijk klassen in
quarantaine moeten. We proberen ons op

Clinic (S)Cool on Wheels
Afgelopen vrijdag kwam Paul Toes 4 klassen een clinic geven, namens het fonds gehandicapten sport. Allereerst heeft hij alle
klassen iets
verteld over
zijn eigen
beperking,
zijn keuze
voor rolstoelbasketbal en zijn
droom om
naar de paralympische
spelen te gaan. Ook heeft hij de kinderen
door middel van filmpjes laten zien, dat als
je een beperking hebt, dat je nog steeds
vrijwel iedere sport kunt beoefenen en hele
gave dingen kunt doen.
Tijdens de gymles kregen alle kinderen een
training rolstoelbasketbal. Aan het eind
werd er nog een fanatiek wedstrijdje gespeeld! ‘Dit was de leukste gymles ooit’ zei
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één van de leerlingen aan het eind van de
les.
❖
Data
6 april
23 april

Studiedag- de kinderen zijn vrij!
Koningspelen.
❖

Vakantierooster en studiedagen 20-21
22-02-21 t/m 26-02-21
Voorjaarsvakantie
02-04-21
Goede vrijdag
05-04-21
Tweede Paasdag
Dinsdag 6 april
Studiedag
26-04-21 t/m 07-05-21
Meivakantie
13-05-21 t/m 14-05-21
Hemelvaart
24-05-21
Tweede Pinksterdag
Woensdag 30 juni
Studiedag
Vrijdag 9 juli
Studiedag
19-07-21 t/m 27-08-21
Zomervakantie 2021

❖
We wensen u een prettig paasweekend!
Annemieke van de Krift en Bianca de Zoete
directie@sbospringplank.nl
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