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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 ont-
vangen? 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 te-
recht, waar hij verliefd wordt op Rachel. Als hij zeven 
jaar voor Laban werkt, mag hij met Rachel trouwen. 

 
 
 

  

Op tijd komen en afbellen. 
Om 8.35 uur gaat het hek open en mogen de kin-
deren 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 begin-
nen. 
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? 
 

  

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 ad-
vies van het OMT. De PO-Raad is blij dat dat de re-
gels op een veilige manier versoepeld kunnen wor-
den en dat zo veel mogelijk kinderen onderwijs kun-
nen volgen op school. De GGD besluit op basis van 
maatwerk welke quarantainemaatregelen er nodig 
zijn bij een coronabesmetting op school. Wij volgen 
als school de besluiten van de GGD.  We proberen 
ook nog wel afstand te houden. 

  

Verkeer  
Dinsdagmiddag komt er iemand van de gemeente 
meekijken naar de verkeerssituatie rondom school. 
We willen in ieder geval nu al aan de ouders vragen 
of zij niet willen parkeren bij het stukje waar de taxi-
borden staan. Dit stukje is echt bedoeld voor de 
taxi’s, zodat daar de kinderen veilig kunnen instap-
pen. Dank voor uw medewerking! 
 

  

Verlichting 
Het blijft ’s morgens alweer langer donker. Goed om 
alvast de fietsverlichting te laten controleren. Zowel 
Boonen Tweewielers als Tweewielercentrum Kleijer 

mailto:directie@sbospringplank.nl


 

Nieuwsbrief 17 september 2021 

en Bram Hop repareren op vrijdag 29 oktober gratis 
de verlichting. 
 

 
 
Data: 
 

22,23,24 september Kamp groep 8 

 
 

20 september Informatieavond  

15 oktober  Studiedag 

16 november  Studiedag  

17 februari  Studiedag 

28 maart  Studiedag 

22 juni  Studiedag 

1 juli Studiedag 

 
 

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