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Nieuwsbrief 11 juni 2021 

 
Geachte ouders/verzorgers 
Hierbij ontvangt u de achttiende nieuws-
brief van het schooljaar 2020-2021. 

❖  
Kind op maandag:  

Wie had dat gedacht?  
Handelingen 9: 32-43 en 12: 1-19  

Petrus maakt de zieke Eneas beter en wekt 
Tabita op uit de dood. Later wordt hij ge-
vangen genomen, maar in de nacht wordt 

hij bevrijd door de een enge 

 
 

❖  
Doorschuifmoment 

Gelukkig, dit jaar hebben we wel een door-
schuifmoment. Tijdens dit moment gaan 
alle kinderen wennen in de groep van vol-

gend jaar. Ook de nieuwe kinderen komen 
dan wennen. Het doorschuifmoment is dit 

jaar op woensdag 14 juli van ongeveer 
11.00-12.00 uur.   
 

❖  
Oudergesprekken 

In de week van 5 t/m 9 juli staan de ouder-
avonden op de agenda. U ontvangt hiervoor 
een uitnodiging. 

Alternatieve kampdag 
Gisteren had de groep van meester Arie en 
juf Elvera de alternatieve kampdag. Wat 

hebben ze het getroffen met het weer! 
 

 
 

 
❖  

 
 

MMMM 
Schoolfruit en-groente het hele jaar ge-

proefd en gegeten. Voor een echt proef-
diploma  gaan we naar de winkel en kopen 
4 stuks groenten en fruit en gaan proeven. 
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Afgelopen maandag hebben we verse cour-

gettesoep gemaakt. Alle kinderen hebben 
geproefd en de pan was leeg. Toppers! 

 
❖  

Groep 4 
Groep 4 heeft een mail ontvangen van An-
neroos. 

Zij gaat verhuizen naar een boerderij en 
mag 1 dier kiezen. 

Anneroos vraagt advies over welk dier ze 
zal "nemen". 
De kinderen gaan kijken op de dierenboer-

derij en leren over het eten, drinken en de 
verzorging van de verschillende dieren. 

Een brief wordt er terug geschreven naar 
Anneroos met een advies welk dier ze zal 
"nemen". 

Uiteraard met mooie tekening. 

Leest u mee 😊 

 

 
 

 
 
 

 

Data 

16 juni Grote rekendag 

17 juni Schoolfotograaf 

23 juni Meester en juffen-

dag 

5 t/m 9 juli ouderavonden 

 
❖  

 
 
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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