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Geachte ouders/verzorgers, 
Hierbij ontvangt u de vierde 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 
Hoe sterk ben jij?  
Genesis 32: 23-33, 33: 1-11 en 35: 16-29  
Jakob is op weg naar Esau, zijn broer waar hij eerder 
voor gevlucht is. Onderweg vecht hij met een onbe-
kende. Hij krijgt de naam Israël, want hij heeft ge-
vochten met God en met de mensen. Als Esau en Ja-
kob elkaar zien, blijkt Esau sterk genoeg om te ver-
geven. 

 
 

❖  

 
 
EVEN VOORSTELLEN: 
Mijn naam is Robert Knegt. Sinds het schooljaar 
2020/2021 ben ik als klantmanager Jeugd vanuit de 
gemeente Zeewolde betrokken bij SBO de Spring-
plank in Zeewolde. Met als doel: het versterken van 
de verbinding tussen onderwijs en zorg.  
Als klantmanager denk ik mee met de ouders, de in-
tern begeleider en de leerkrachten van de school 
over de ontwikkeling van een kind. Wanneer er vra-
gen zijn hierover kunt u mij benaderen.  

Ik ben  de oneven weken  op de vrijdagochtend  aan-
wezig op SBO de Springplank.  
Tussen 08.30 u -10.00 u ben ik voor u beschikbaar 
tijdens mijn “inloopspreekuur”. 
Uiteraard kunt u ook via de intern begeleider van 
SBO de Springplank met mij contact opnemen. 
 
Met vriendelijke groet,  

 Robert Knegt 
 

❖  

Rookvrije zone 
Kinderen en jongeren moeten rookvrij kunnen op-
groeien. Daar hoort een rookvrij onderwijsterrein 
bij. Scholen zijn verplicht sinds 1 augustus 2020 een 
rookvrij terrein te hebben. Uit onderzoek blijkt dat 
kinderen en jongeren die anderen zien roken, zelf 
ook eerder gaan roken. Een rookvrij terrein be-
schermt hen ook tegen de schadelijke gevolgen van 
meeroken. Veel scholen hebben daarom al een rook-
vrij terrein ingevoerd. Graag willen we u vragen om 
bij het ophalen van uw kind ook niet te roken voor of 
op het schoolplein. 
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Ouderraad 
We zoeken nog steeds dringend op zoek naar 1 of 2 
ouders die de ouderraad komen versterken. Mo-
menteel hebben we slechts 2 ouders.  
De Ouderraad denkt mee over activiteiten voor de 
kinderen zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen en sportacti-
viteiten. Voor het uitvoeren zoeken zij vervolgens 
weer hulpouders. Wilt u meer weten? Neem dan 
contact op met Bianca de Zoete of Annemieke van 
der Krift.  

 
❖  

Ondersteuningsgroep  
De Zeeleeuwen 
Gistermiddag was de officiële 
opening van Ondersteunings-
groep “De Zeeleeuwen”. De 

ondersteuningsgroep is een samenwerking tussen 
het basisonderwijs, de Springplank (SBO) en de Ver-
schoorschool (SO). 
Het is een kleutergroep voor kinderen met een toe-
laatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs 
of het speciaal basisonderwijs of voor kinderen met 
een arrangement vanuit het basisonderwijs. De laat-
ste groep kinderen zit tijdelijk in de ondersteunings-
groep en gaat weer terug naar de basisschool als 
duidelijk is wat de onderwijsbehoeften zijn. 

 
 

❖  

Kinderboekenweek 
De afgelopen week hebben we gewerkt over de Kin-
derboekenweek. Het thema van dit jaar is ‘worden 
wat je wil’. Bij de opening is het boek voorgelezen 
van ‘Een ober van niks’. Daarna zijn alle kinderen in 
groepjes aan het werk gegaan om met elkaar zoveel 

mogelijk beroepen te bedenken bij het alfabet.  Hier-
bij hebben de kinderen ook een paar leuke nieuwe 
beroepen bedacht. 
Gisteren zijn de wijkagenten nog langs geweest in de 
klas vanwege de Kinderboekenweek. Zij hebben iets 
verteld in de klassen en daarna mochten de kinderen 
nog in de politieauto kijken. 

 
 
 
 
 
Kinderboekenweek groep A:  
Deze week zijn staat alles in het teken van de Kinder-
boekenweek. Het thema is ‘worden wat je wil’.  
Zo hebben we er over geknutseld, boeken gelezen 
en hebben wij een hoek in de klas ingericht als ‘die-
renarts’. Hier zijn al vele dieren behandeld. Afgelo-
pen dinsdag zijn wij naar een voorstelling geweest. 
In de jungle was er van alle aan de hand met de die-
ren. De schilder moest de stippen van de giraffe te-
rug schilderen, de krokodil moest opnieuw leren 
zwemmen van de badmeester en de rotte kies van 
de tijger moest de tandarts er uit trekken. Al met al 
is alles uiteindelijk goed gekomen met de dieren. De 
kinderen hebben driekwartier met veel enthousi-
asme en betrokkenheid geluisterd. 
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Data: 
 

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 

18-10-21 22-10-21

27-12-21 07-01-22

28-02-22 04-03-22

15-04-22

18-04-22

25-04-22 06-05-22

26-05-22 27-05-22

06-06-22

11-07-22 19-08-22

Hemelvaart

Tweede Pinksterdag  

Zomervakantie 2022

Meivakantie  

Herfstvakantie   

Kerstvakantie   

Voorjaarsvakantie   

Goede vrijdag

Tweede Paasdag  
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