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Nieuwsbrief 25 juni 2021 

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

❖  
Kind op maandag:  

Niet stil te krijgen 
Handelingen 16: 19-40 en 19: 13-20 

 
De eigenaren van de waarzegster uit het 
verhaal van vorige week zijn niet blij met 

wat er gebeurd is. Ze zorgen ervoor dat 
Paulus en Silas gevangen worden gezet, 

maar midden in de nacht gaan de deuren 
van de gevangenis open. In Efeze proberen 

een paar Joodse geestenbezweerders het-
zelfde te doen als Paulus. 

 
 

 
❖  

 
NPO 

Scholen moeten een eigen schoolpro-
gramma opstellen voor de invulling van het 
Nationaal Programma Onderwijs (NPO). 

Het Nationaal Programma Onderwijs moet 
zorgen dat leerlingen die dat nodig hebben 

langer, meer en effectiever onderwijs krij-
gen.  
De minister vraagt scholen om uiterlijk in 

de zomer de behoeften van hun leerlingen 
in beeld brengen met een 'schoolscan'. 

Daarbij gaat het onder meer om eventuele 

leerachterstanden en de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van leerlingen. Op basis van 
de schoolscan kiezen we als school effec-

tieve interventies. Aandacht gaat bij deze 
interventies uit naar de interne kwaliteit 

van de school en de steun voor leraren. Het 
is de bedoeling te zorgen voor een duur-

zaam effect. 
Om de effecten van Corona in beeld te krij-
gen hebben we ook u als ouder vorige week 

een vragenlijst gemaild vanuit Parnassys. 
We hopen dat deze vragenlijst door veel 

ouders wordt ingevuld zodat we een goed 
beeld kunnen krijgen. Ook de kinderen van 
groep 5 t/m 8 vullen anoniem een vragen-

lijst in. Na de toetsperiode zullen we ook de 
effecten op gebied van leren in beeld bren-

gen. 
❖  

Oudertevredenheidsonderzoek 

Omdat we het belangrijk vinden wat ou-
der(s)/verzorger(s) van onze school vinden, 

doen we regelmatig onderzoek hiernaar. We 
vragen naar de tevredenheid van ouders 
over bijvoorbeeld de sfeer op onze school, 

de begeleiding van de leerlingen, het con-
tact met de school maar ook het schoolge-

bouw en haar omgeving. De resultaten uit 
dit onderzoek geven ons handvatten om de 
kwaliteit en het profiel van onze school te 

verbeteren en de tevredenheid en de be-
trokkenheid van de ouders verder te ver-

groten. 
 
 

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.   
 

❖  
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Groep 8 
De vakantie voor de kinderen van groep 8 

begint eerder, hun laatste schooldag is 
dinsdag 13 juli. 

 
❖  

 

Oudergesprekken 
In de week van 5 t/m 9 juli staan de ouder-

avonden op de agenda. U ontvangt hiervoor 
een uitnodiging. 
 

❖  

 
 

Vanwege het niet doorgaan van de sport-

dag ontvingen we dit leuke buitenspeel-
goed-pakket. De kinderen van groep B ge-

nieten ervan! 
 

❖  
Juffendag groep C  
Afgelopen woensdag hebben we de verjaar-

dagen van de juffen gevierd op school.  
In onze groep zijn we gestart met een ca-

deautjesspel. Iedereen kreeg een ingepakt 
cadeautje onder de stoel. De wekker werd 
gezet, de dobbelsteen lag klaar en toen kon 

het spel beginnen! We moesten plekken op-
schuiven, soesjes eten, cadeautjes uitpak-

ken of wisselen. Wat een hilarisch spel was 
dat! Toen de wekker ging mocht iedereen 
hetgeen onder zijn stoel lag houden.  

We hebben de dag afgesloten met een 
stormbaan. Dit was echt het hoogtepunt 

van de dag voor de kinderen (ook juf moest 

er aan geloven natuurlijk). Gelukkig kregen 

we een ijsje van juf Marije om even af te 
koelen. 

Het was een ontzettend gezellige dag! 

 
❖  

 
Gym 
Meester Sander is ziek. Op dinsdag ver-

vangt juf Jolanda hem. Op vrijdag is er tot 
de zomer geen gym. Hopelijk is meester 

Sander snel weer beter! 
❖  

 

Luizen 
Wilt u thuis weer goed controleren op lui-

zen? 
❖  

 

Data 

5 t/m 9 juli ouderavonden 

dinsdag 13 juli Afscheidsavond 
groep 8 

donderdag 15 juli  Laatste schooldag 
tot 15.00 uur! Va-

kantie! 

 

❖  
 

 
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 
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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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