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Nieuwsbrief 1 oktober 2021
Geachte ouders/verzorgers,
Hierbij ontvangt u de derde 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
❖
Is dit eerlijk?
Genesis 30: 25-43 en 31: 17-24
Lea en Rachel zijn allebei moeder geworden. Na de
geboorte van Jozef zegt Jakob tegen Laban dat hij terug wil gaan naar het land waar hij vandaan komt. Ze
maken een afspraak over de verdeling van de kudde:
de zwarte en gevlekte dieren zijn voor Jakob. Jakob
legt takken in de drinkbakken, waardoor veel gevlekte dieren geboren worden.

dit punt met de MR en daarnaast is het een belangrijk punt in onze overleggen met het directieberaad.
Kamp groep , 22-24 september, locatie YMCA in
Hulshorst
Met 26 jongens en meiden van groep 8 stapten we
woensdagmorgen op de fiets. De bagage werd door
meester Aart gebracht.
We kijken terug op een paar prachtige dagen midden in het bos. Hieronder leest u een paar reacties
van de kinderen.
Delano: In Hulshorst op kamp had ik een wild zwijn
gezien. Ik vond alles leuk. Vooral met Sem, Bram en
Evan in de tent. Dat was gezellig en bij het nachtspel.
Dat was leuk! Ik kon het geld 10 keer veilig bij de
overkant brengen en dat was heel leuk!!
Esmay: Het was heel leuk op kamp. Ik en mijn
vriendinnen deden de kabouterdans in onze tent.
Precies wanneer 1 van de juffen kwam. En er was
een spin in onze tent en mijn vriendin was bang. En
ik moest hem weghalen.
Quinten: Dit moet de Springplank vaker doen
Joël: Het was superleuk en ik zou nog wel een
nachtje willen slapen.
De tekening van het nachtspel is gemaakt door Mike.

❖
Lerarentekort
We zijn als school blij dat we na de zomervakantie in
alle groepen leerkrachten hadden. We hebben vlak
voor de zomer dan ook een aantal zeer leuke en
goede nieuwe collega’s mogen verwelkomen.
We realiseren ons dat dit niet vanzelfsprekend is.
Landelijk is er een groeiend tekort aan leraren. Dit
tekort zal naar verwachting alleen maar groeien.
Afgelopen week hadden we twee zieke collega’s, gelukkig hebben we dit intern kunnen oplossen.
Bij ziekte van collega’s doen we onze best de collega
te vervangen. Dit zal niet altijd lukken. Het kan dus
zijn dat we ‘s morgens nog een berichtje plaatsen op
Parra dat uw zoon of dochter vrij is. We bespreken

❖
PARRO
In verband met de privacywetgeving (AVG) heeft u
als ouder/verzorger te allen tijde de mogelijkheid
om de privacyvoorkeuren te wijzigen. Elk schooljaar

Nieuwsbrief 1 oktober 2021

krijgt u aan het begin van het schooljaar de mogelijkheid om het aan te passen via Parro. Mocht er gedurende het jaar iets veranderen, dan kan dat doorgegeven worden aan de groepsleerkracht.
Omdat we dit schooljaar zijn gestart met Parro hebben we de mogelijkheid om de privacy-voorkeuren
nog even open staan. Tot de herfstvakantie kunt u
dit zelf. Als u via de telefoon linksonder op de drie
poppetjes klikt, komt u bij de groepen die u kunt volgen. Daar ziet u ook Privacy-voorkeuren staan. Deze
knop is zichtbaar tot de herfstvakantie. Wilt u iets
wijzigen, dan kan dat tot 16 oktober. Daarna is het
door te geven aan de groepsleerkracht.

Data:
15 oktober
16 november
17 februari
28 maart
22 juni
1 juli

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

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

❖
School open
Onze school start om 8.45 uur. Om de kinderen zo
rustig mogelijk te laten starten doen we om 8.35 uur
de deur open en kunnen de kinderen naar hun klas
toe. We hebben hier voor gekozen zodat de kinderen niet op het plein hoeven te wachten. We willen voorkomen dat er voor schooltijd al onrust ontstaat op het plein. We zien de kinderen op dit moment steeds vroeger op het plein. Om onrust toch te
voorkomen willen we u dringend vragen om uw kind
niet te vroeg te brengen of uw kind niet te vroeg
naar school te sturen. Een rustige start gunnen we
alle kinderen.
❖
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