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Nieuwsbrief 17 september 2021
Geachte ouders/verzorgers,
Hierbij ontvangt u de tweede nieuwsbrief van het
schooljaar 2021-2022. De nieuwsbrief krijgt u eens in
de twee weken via de mail. We sturen de mail vanuit
Parnassys. Heeft u de digitale nieuwsbrief niet ontvangen? Geef dit dan door via de mail aan
directie@sbospringplank.nl
❖
“Kind op maandag”
Zeg jij ook ja?
Genesis 28: 10-22 en 29: 1-20
Jakob vlucht de woestijn in. Als hij bij Betel ligt te
slapen, ziet hij een ladder naar de hemel en engelen
die naar boven en beneden gaan. De Heer belooft
dat hij Jakob zal beschermen.
Na een lange reis komt Jakob bij zijn oom Laban terecht, waar hij verliefd wordt op Rachel. Als hij zeven
jaar voor Laban werkt, mag hij met Rachel trouwen.

Het is vervelend als kinderen te laat komen, voor
hen zelf maar ook voor de groep.
Als uw zoon of dochter ziek is wilt u dan voor 8.45
uur afbellen?
❖
Korfbal
Op vrijdag 17 september zijn alle leerlingen van de
groepen 4 en 5 van harte welkom op de velden van
KV Wolderwijd op Sportpark de Horst in Zeewolde.
Van 17.00 tot 18.00 uur worden de leerlingen in de
basis bijgespijkerd om klaar te zijn voor het jaarlijkse
schoolkorfbaltoernooi. Naast vangen en gooien,
wordt er op samenspel geoefend en uiteraard het
scoren van doelpunten. Onder begeleiding van ervaren korfballers en jeugdtrainers van KV Wolderwijd
zal er een uur lang lekker gesport worden.
❖
Muziekles
In Zeewolde krijgen we 6 muzieklessen van een muziek juf. De juf neemt instrumenten mee, zingt liedjes en soms doen we dans.
In groep B:

❖

Op tijd komen en afbellen.
Om 8.35 uur gaat het hek open en mogen de kinderen naar binnen. Om 8.45 uur starten we in de
klas. Het zou fijn zijn als alle kinderen er dan ook
zijn! We kunnen de dag dan rustig met elkaar beginnen.

In groep A: Juf Brit, van Muziekschool Zeewolde, was
vorige week voor het eerst bij ons in de klas. Ze leert
ons het lied: My bonnie is over the ocean. Vorige
week gingen we het liedje spelen op de boomwhackers en had de juf een djembé mee. Deze week had
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juf Brit ook weer nieuwe instrumenten mee, namelijk xylofoons. Aan het einde van de les konden wij al
een klein stukje van het liedje op de xylofoon spelen.
Juf Brit komt nog 4x met ons muziek maken.

Met vriendelijke groet, Annemieke van der Krift en
Bianca de Zoete
directie@sbospringplank.nl

❖
Versoepeling coronaregels: niet meer automatisch
hele klas in quarantaine bij één besmetting
Het kabinet heeft besloten de coronaregels voor het
onderwijs te versoepelen. Vanaf 20 september is het
niet meer nodig dat de hele klas in quarantaine gaat
bij één besmetting. Het kabinet volgt hierin het advies van het OMT. De PO-Raad is blij dat dat de regels op een veilige manier versoepeld kunnen worden en dat zo veel mogelijk kinderen onderwijs kunnen volgen op school. De GGD besluit op basis van
maatwerk welke quarantainemaatregelen er nodig
zijn bij een coronabesmetting op school. We volgen
als school het advies van de GGD.
❖
Data:
20 september
15 oktober
16 november
17 februari
28 maart
22 juni
1 juli

Informatieavond
Studiedag
Studiedag
Studiedag
Studiedag
Studiedag
Studiedag

18-10-21
Kerstvakantie
27-12-21
Voorjaarsvakantie
28-02-22
Goede vrijdag
15-04-22
Tweede Paasdag
18-04-22
Meivakantie
25-04-22
Hemelvaart
26-05-22
Tweede Pinksterdag 06-06-22
Zomervakantie 2022 11-07-22
Herfstvakantie

22-10-21
07-01-22
04-03-22

06-05-22
27-05-22
19-08-22
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