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Geachte ouders/verzorgers, 
Hierbij ontvangt u de vijfde 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 
Hier droom ik van. 
In Egypte komt Jozef terecht in het huis van Potifar. 
Het gaat goed, hij krijgt een belangrijke positie. Maar 
dan wordt de vrouw van Potifar verliefd op hem. Als 
Jozef haar afwijst, komt hij in de gevangenis terecht. 
Hij legt de dromen van zijn medegevangenen uit. 
Daarna heeft de farao een droom. Wie zou kunnen 
uitleggen wat de dromen van de farao betekenen? 
 

 
❖  

Mededelingen 
We zijn hard op zoek naar nieuwe collega’s op de 
Springplank, onder andere voor de vervanging van 
de zwangerschapsverloven in Zeewolde en Harder-
wijk. We hebben daar ook een filmpje voor gemaakt. 
Deze zullen we delen via Parro. 
 
 

❖  

Squid Game 
Nederlandse kijkers van de hitserie Squid Game heb-
ben bij de start van de serie op Netflix in september 

de leeftijdsclassificatie van 12 jaar en ouder te zien 
gekregen. Later heeft Netflix dit aangepast naar 16 
jaar en ouder.  
In de Zuid-Koreaanse serie spelen honderden vol-
wassen die in diepe schulden zitten een dodelijk spel 
om een enorm geldbedrag te winnen. In een kleur-
rijke omgeving spelen de deelnemers kinderspelle-
tjes tegen elkaar, zoals Annemaria koekoek en touw-
trekken. Wie af gaat bij een spel of niet op tijd klaar 
is, wordt bruut afgemaakt. 
We maken u als ouder hier graag op alert. Het is 
geen serie voor kinderen op de basisschool.  Ook op 
school werden sommige spellen nagespeeld. Dit vin-
den we niet goed en dat  hebben we met de kin-
deren ook besproken. 

❖  

Oudertevredenheidsonderzoek 
Wij vinden het belangrijk om van alle ouders te we-
ten hoe er over school gedacht wordt, daarom heb-
ben wij voor de zomervakantie een oudertevreden-
heidsonderzoek gedaan. Het was de eerste keer dat 
de school de vragenlijst aan alle ouders uitgedeeld 
heeft en we hebben ongeveer de helft van alle vra-
genlijsten voor de zomer terug gekregen.  
Fijn om te zien dat ouders bijvoorbeeld tevreden zijn 
over de voldoende aandacht voor problemen, bij-
voorbeeld met leren en sociaal-emotionele proble-
men en dat kinderen met plezier naar school gaan. 
Er zijn ook aandachtspunten, zoals pesten via sociale 
media en het verkeer rondom de school. We zijn als 
school bezig om deze punten op te pakken. 

❖  

Scholenbezoek groep 8 
Het is weer zo ver. De groepen 8 gaan kijken bij het 
voortgezet onderwijs. De kinderen krijgen een harte-
lijke ontvangst en genieten van de nieuwe indruk-
ken, krijgen les en soms een rondleiding. 
Afgelopen woensdag hebben de 8e groepers het 
MorgenCollege verkend.  
Volgende week (10 nov.) gaan we met de bus naar 
Groevenbeek en de week erna (17 nov.) worden we 
op MijnSchool verwacht.  
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         Ontmoeting met een “oude” bekende. 

❖  

 
Kijkje in de groep van juf Corien en Janine,  

 
Zo lief.. 

 

 
                             Trots.. 
In groep 6/7b wordt hard geoefend om goed te kun-
nen voorlezen. 
Knap dat er al kinderen zijn , zoals Rayvano, die dat 
durven! 

❖  

Bericht van Sem 
 
We hebben vandaag in groep 8 een zwaan gemaakt 
van een appel. 
Het was best lastig, maar erg leuk om te doen. 
Een mooi resultaat en hierna lekker smullen. 

 
 
Sem groep 8 

❖  

Workshop drama 
Donderdag hebben drie groepen een workshop 
drama gehad vanuit Cultuurkust. 
De kinderen gingen aan de slag met stemvolume, in-
tonatie en houding bij de verschillende emoties. Na-
dat ze hiermee hebben geoefend in kleine opdrach-
ten, mochten ze in twee of drietallen een toneel-
stukje bedenken en spelen. 
Tenslotte werden nog een paar moeilijke beroepen 
uitgebeeld die de anderen moesten raden. 
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Theater 
De groep 8 en 7/8 hadden deze week een theater 
workshop over emoties, uitspraak en improviseren. 
De leerlingen deden knap mee, wat een leuke to-
neelstukjes zijn er samen gemaakt! 

 
 

 
 
Data: 

 

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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27-12-21 07-01-22
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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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