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Nieuwsbrief 14 mei  2021 

 
Geachte ouders/verzorgers 
Hierbij ontvangt u de zestiende nieuwsbrief 
van het schooljaar 2020-2021. 

  
Kind op maandag: Hoe kunnen we ver-

der? 
Handelingen 1: 1-26 

Jezus gaat naar de hemel. Hoe kunnen zijn 
leerlingen nu verder? Ze moeten wachten in 
Jeruzalem, waar ze gedoopt zullen worden 

met de heilige Geest. Dat zal hen de kracht 
geven om door te gaan met Jezus’ werk. 

 
 
 

  
 

 

Studiedag 

Op de studiedag van 6 april hebben we in 

werkgroepen gewerkt aan onze doelen uit 

het jaarplan. Zo is er onder andere nage-

dacht over een nieuw rapport, over leer-

lijnen op sociaal- emotioneel gebied, de 

leerlijnen voor rekenen. 

In de middag hadden we een vergadering 

met het hele team. Hier ging het vooral 

over de professionele cultuur, hoe kunnen 

we als team nog meer van elkaar leren? 

Natuurlijk was ook dit keer alles online! 

 
  

 

Schoolfotograaf 

Zet u het vast in de agenda? Op donderdag 

24 juni komt de schoolfotograaf? 

 

 
Schoolkamp 

Helaas kan door Corona het schoolkamp 
niet doorgaan. Dit vinden ook wij natuurlijk 
heel erg jammer. De collega’s van de bo-

venbouw doen hun best om toch een leuk 
alternatief te bedenken! 

 
  

 

Zelftesten 
Onze school heeft voor alle leerkrachten 

zelftesten ontvangen. Deze kunnen de col-
lega’s vrijwillig gebruiken. Het idee is dat ze 
in ieder geval één keer per week preventief 

testen. Mocht de test positief zijn, moet er 
nog een test door de GGD gedaan worden. 

  
 
 

Data 

24 juni Schoolfotograaf 

23 juni Meester en juffen-
dag 
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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 der Krift en Bianca de Zoete 

directie@sbospringplank.nl 
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