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Nieuwsbrief 5 november 2021
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 ontvangen? 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 Harderwijk.
We hebben daar ook een filmpje voor gemaakt.
Deze zullen we delen via Parro.
Op maandag 1 november is Malou van der Helm als
onderwijsassistent in de groepen B en C begonnen.
In groep B zitten 17 leerlingen en dat is voor het SBO
best veel. Extra handen in de klas zijn op dat moment gewenst.

Naomi gaat eind november met zwangerschapsverlof. Daniek werkt op dinsdag, woensdag, donderdag
en vrijdag in groep A. Voor de maandag staat er nog
een vacature uit. In december zal Pauline Schraven,
onze collega van de Springplank in Harderwijk de
maandagen invallen. Voor de periode vanaf januari
zoeken we nog naar oplossingen.
In januari gaat Elkie met zwangerschapsverlof. Zij zal
op maandag, dinsdag en woensdag worden vervangen door Pauline Schraven. Voor de donderdag en
vrijdag is er een vacature.
❖
Squid Game
Nederlandse kijkers van de hitserie Squid Game hebben 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 deZuid-Koreaanse serie spelen honderden volwassen die in diepe schulden zitten een dodelijk spel om
een enorm geldbedrag te winnen. In een kleurrijke
omgeving spelen de deelnemers kinderspelletjes tegen elkaar, zoals Annemaria koekoek en touwtrekken. 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 vinden we niet goed en hebben we met de kinderen
ook besproken.
❖
Ouderraad
Van de week hebben we twee ouders gevonden die
de ouderraad komen versterken: Elisa Oort (moeder
Dayo) en Rensje Semler (moeder Joakim en Naomi).
We zijn hier heel blij mee!!
De Ouderraad denkt mee over activiteiten voor de
kinderen zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen en sportactiviteiten. Voor het uitvoeren zoeken zij vervolgens
weer hulpouders. Wilt u ook in de ouderraad of
meer weten? Neem dan contact op met Bianca de
Zoete of Annemieke van der Krift.
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Oudertevredenheidsonderzoek
Wij vinden het belangrijk om van alle ouders te weten hoe er over school gedacht wordt, daarom hebben wij voor de zomervakantie een oudertevredenheidsonderzoek gedaan. Het was de eerste keer dat
de school de vragenlijst aan alle ouders uitgedeeld
heeft en we hebben ongeveer de helft van alle vragenlijsten voor de zomer terug gekregen.
Fijn om te zien dat ouders bijvoorbeeld tevreden zijn
over de voldoende aandacht voor problemen, bijvoorbeeld met leren en sociaal-emotionele problemen en dat kinderen met plezier naar school gaan.
Er zijn ook aandachtspunten, zoals pesten via sociale
media en het verkeer rondom de school ( locatie
Harderwijk). We zijn als school bezig om deze punten op te pakken.

❖
Nieuws uit groep B:
Donderdag hebben we alvast de lampionnen gemaakt voor Sint Maarten. Wat zijn ze goed gelukt!

Versieren Sinterklaas
De ouderraad wil ook graag met een aantal ouders
de school versieren voor Sinterklaas. Dit doen we op
donderdagavond 18 november om 19.30 uur. Heeft
u zin om te helpen?
Laat het weten via de Parro app aan de leerkracht of
via de mail aan directie@sbospringplank.nl
❖
Nieuws uit groep A:
Tussen de lessen door is er vaak tijd voor een energizer. Een kort momentje waarin we even onze energie kwijt kunnen. Dit kan een kort spelletje zijn of zoals deze week een korte yogales van Juf Roos. Samen
gaan we op avontuur en op zoek naar iets. In deze
zoektocht heeft Juf Roos allemaal yogaoefeningen
verwerkt. De kinderen vinden het erg leuk om te
doen en zijn daarna weer helemaal klaar om te starten met de volgende les. Kun je op de foto zien dat
ze de oefening al heel goed na kunnen doen?!

Nieuwsbrief 5 november 2021

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

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
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