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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. 
 

 
❖  

 
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. 

 
 
Opening Kinderboekenweek 
De Kinderboekenweek werd heel gezellig geopend 
met een sketch over “Worden wat je wil”! . 
Door het slechte weer was het binnen in de kuil.  
Dat was erg leuk: Betty (juf Evelien) wist nog niet 
wat ze later worden wil, maar daar kwamen andere 
juffen haar mee helpen. 
Zij lieten zien dat je kunstenaar, hovenier, tennisle-
raar of boer kunt worden.  
Maar Betty hoeft nog niet te kiezen, ze heeft nog 
even tijd om te bedenken wat zij later worden wil! 
Hierna werd gedanst door een groepje van 10 leer-
lingen. De start van een leerzame week waarin we 
veel leerden over verschillende beroepen. We heb-
ben mooie nieuwe boeken gekregen op school. Veel 
enthousiaste ouders kwamen op school vertellen 
over hun beroep. De middenbouw is naar een thea-
tervoorstelling geweest. De week werd afgesloten 
met een presentatie aan een andere groep door aan 
elkaar te vertellen en te laten zien waar we deze 
week mee bezig zijn geweest. 
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Bezoek 
Ter ere van de Kinderboekenweek kwam de vader 
van Tygo in onze klas vertellen over zijn beroep. Hij  

is DJ 🎤🎶en werkt bij Alpine gehoorbescher-

ming🎧. We hebben van alles geleerd over muziek 
en hard geluid. Over dat het je gehoor kan beschadi-
gen, maar ook over hoe je de oren kunt beschermen. 
We hebben zelfs 60 koptelefoons cadeau gekregen 
om ons beter te kunnen concentreren in de klas. Dat 
is fijn!  
Superleuk en dank je wel, Björn Immerzeel, voor je 
enthousiaste presentatie!! 
 
 

 
❖  

Verhaal uit groep 3/4 
Wij zijn naar een voorstelling geweest.  
We liepen er netjes in de rij naar toe. 
Wij gingen naar een andere school om daar te kijken 
naar de voorstelling. 
Er was een man die moest in een machine. 
Toen gingen er lichtjes aan. 
De man werd in de machine een boswachter. 
Hij ging werken in de jungle. 
Er kwam een slang. De slang was ziek.  
De ambulance kwam de slang ophalen. 
Toen was er een giraffe. Zijn vlekken waren weg. 
De schilder maakte nieuwe vlekken. 
Er was een tijger met kiespijn. Gelukkig kwam de 
tandarts.  
Ook was er een krokodil die niet kon zwemmen. 
Toen kwam er een badjuf. Nu heeft de krokodil een 
diploma. 
Het was zo leuk. We hebben genoten.  
Dit verhaal is verteld door de kinderen van groep 3/4 
 

 
 

❖  

 
Data: 

 

15 oktober  Studiedag 

16 november  Studiedag  

17 februari  Studiedag 

28 maart  Studiedag 

22 juni  Studiedag 

1 juli Studiedag 

 
 

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