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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 Paasmor-
gen overwint het leven. Alsof God opnieuw 

zegt: ‘Er zij licht!’ 

 
 

Pasen op school 
Donderdag 1 april vierden we Pasen op 

school. Helaas geen Paasontbijt met de hele 
school, maar gelukkig waren er nog heel 
veel andere mogelijkheden. De Paasviering 

bestond uit het vertellen van het Paasver-
haal en een Paaslunch in de eigen klas.  ’s 

Middags zijn alle groepen aan de slag ge-
gaan met het maken van Palmpaasstokken. 
Wist je dat elk onderdeel van de Palmpaas-

stok een eigen betekenis heeft. Bijvoor-
beeld het broodhaantje. Die staat voor het 

laatste avondmaal van Jezus en de haan die 
3x kraait. Aan het eind van de middag heb-

ben we de Palmpaasstokken met zijn allen 
naar zorginstelling ‘Philadelphia’ gebracht. 
Daar zijn heel wat mensen blij gemaakt 

met een zelf gemaakte Palmpaasstok.   
 

 

 

   
 

 
  

❖  

 

Corona 
De afgelopen weken hebben we 1 keer een 
middenbouw groep en 1 keer 2 kleutergroe-

pen 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 in-
formatie. 

We hopen dat zo min mogelijk klassen in 
quarantaine moeten. We proberen ons op 
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. 



De Springplank 2 april  2021 

U heeft een brief meegekregen waarop u 

zich kon opgeven voor het gesprek. We ho-
pen 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 col-
lega’s. We doen dit vanwege Corona ook al-

lemaal online! 
❖  

 
Verkeersexamen groep C 
De afgelopen week was het een spannende 

week in groep C 
Op maandag kwamen veel kinderen al vol 

met zenuwen de klas binnen. 
Iedereen was klaar voor het examen maar 
vond het ook erg spannend. 

We zijn die dag dus maar gelijk gestart met 
het maken van het examen. 

Toen dat erop zat kon iedereen weer ont-
spannen… 
De volgende dag moest het praktijkge-

deelte van het examen nog afgelegd wor-
den. 

Samen met 430 andere leerlingen uit Zee-
wolde werd om beurten een route gefietst. 
Bij de start was de spanning duidelijk te 

voelen. 
Maar toen iedereen de laatste meters van 

de route aflegde zagen ze er ontspannen 
uit. 

Veel kinderen vertelden enthousiast dat ze 
complimenten of aanmoedigingen hadden 
gekregen van de mensen langs de route. 

 
Na deze twee examens begon het lange 

wachten… 
Het lange wachten 
werd beloond. 

Alle kinderen uit 
groep C zijn ge-

slaagd voor hun the-
orie- en praktijk 
examen!! 

Super goed gedaan! 
 

 
 
 

 

❖  
Vanuit de Ouderraad- herhaling! 

Twee weken hebben we afscheid genomen 
van Yolanda, zij was jarenlang voorzitter 

van de ouderraad. Met veel plezier heeft ze 
zich ingezet voor de kinderen op de Spring-
plank. Mede door haar inzet was er onder 

andere steeds een gezellige paaslunch, zag 
de hal er steeds leuk uit met kerst en Sin-

terklaas, was er drinken en iets lekkers bij 
sportactiviteiten etc. 
Met het vertrek van Yolanda missen we 

echt mensen in de ouderraad. Er zijn nu 
twee ouders over waarvan Marleen met de 

zomer afscheid neemt. 
We hopen dat er ouders zijn die de ouder-
raad willen versterken. Wellicht ziet u het 

zelfs zitten om voorzitter te worden. 
Wilt u eerst meer weten, vraag het gerust! 

 
❖  

 

Data 

6 april Studiedag- de kin-

deren zijn vrij! 

23 april Koningspelen. 

 
❖  

 
Vakantierooster en studiedagen 20-21 

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 

❖  
 

We wensen u een prettig weekend! 
 
Annemieke van de Krift en Bianca de Zoete 

directie@sbospringplank.nl 
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