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Nieuwsbrief 19 november 2021
Geachte ouders/verzorgers,
Hierbij ontvangt u de zesde 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
Kan ik je vertrouwen?
Genesis 43: 1-34 en 44: 1-13
Jozef heeft zijn broers gezegd dat ze alleen terug
mogen komen als de jongste broer Benjamin meekomt. Zo staan uiteindelijk alle broers bij elkaar.
Kunnen ze elkaar vertrouwen? Jozef laat een zilveren drinkbeker in de bagage van zijn broers verstoppen en beschuldigt hen van diefstal.

Sinterklaas is al weer bijna in het land. De viering van
zijn verjaardag kunnen wij ook dit jaar natuurlijk niet
aan ons voorbij laten gaan.
Wij zijn erg blij met de betrokkenheid van de ouderraad die ook dit jaar weer actief is bij dit feest voor
de kinderen.
Om in de Sint stemming te komen mogen alle kinderen op woensdag 24 november hun gymschoen
zetten in de klas.
Sinterklaas heeft ons laten weten op vrijdag 3 december zijn verjaardag te komen vieren bij ons op
school. Dit jaar kunnen door de weer aangescherpte
coronamaatregelen ouders, broertjes, zusjes en
opa’s en oma’s helaas niet aanwezig zijn bij zijn aankomst.
De kinderen starten de dag bij hun eigen juf of
meester. Daarna gaan we buiten op het plein de Sint
en zijn Pieten verwelkomen met onze liedjes. Na zijn
aankomst zal Sinterklaas met zijn Pieten de tijd nemen voor een bezoek aan de kinderen van de onderbouw in de kleutergymzaal.
De kinderen van groep 5 t/m 8 vieren het Sinterklaasfeest met prachtige zelfgemaakte surprises,
hiervoor worden in de klassen lootjes getrokken.
Alle kinderen krijgen 3 december drinken en wat lekkers voor de kleine pauze.
Na deze feestelijke dag zijn zij om 12.30 uur en om
15.00 uur (gewone tijd) uit.
❖

❖

Sinterklaas 2021

Studiedag 16 november
(Trauma) Sensitief Lesgeven
Op De Springplank proberen we altijd oog te hebben
voor ieder kind, ook met
zijn of haar voorgeschiedenis. Dit schooljaar willen we
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onze kennis hierover opfrissen en verdiepen, omdat
een (trauma) sensitief onderwijsklimaat zorgt dat
leerlingen zich veilig voelen op school en zich maximaal kunnen ontwikkelen. Dinsdag hebben we hierover onze eerste studiedag gehad. Met elkaar hebben we ervaren hoe het is om je angstig te voelen.
We bliezen een ballon op en deden onze ogen dicht.
Eén iemand liep langs met een grote prikker. Zelfs
voor ons als volwassenen gaf het een bang gevoel,
omdat de ballon ieder moment kapot geprikt kon
worden. Zo kunnen kinderen zich ook voelen als ze
nare dingen hebben meegemaakt. Je bang voelen
maakt dat het leren op school minder goed lukt. We
hebben hierover ook veel kennis opgedaan op deze
studiedag en gaan hier ook in komende studiedagen
nog veel over leren. Natuurlijk met als doel onze
leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden.

Lees meer over Sam& en over wie gebruik kan maken van hun diensten: https://www.samenvoorallekinderen.nl/overons/ en op https://www.samenvoorallekinderen.nl/ouders/ kun je als ouder een
aanvraag doen.
Kent u iemand die hulp nodig heeft, breng dit dan
onder de aandacht.

❖
Schaatsen
Dinsdag 30 november gaan de volgende groepen
schaatsen:
09.00 - 10.00 Springplank 7 en 8
10.00 - 11.00 Springplank 4 en 5
11.00 - 12.00 Springplank 6 en 7
17 februari
28 maart
22 juni
1 juli

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

❖
Sam&
Schoolspullen, sporten, muziekles, een verjaardag
vieren of een dagje uit. Het lijkt normaal voor alle
kinderen in Nederland, maar niet elke ouder kan het
betalen. 1 op de 12 kinderen groeit namelijk op in
armoede! Dat is heel erg veel.
Sam& springt bij voor de kinderen. Sam& is een samenwerkingsverband van Leergeld Nederland,
Jeugdfonds Sport & Cultuur, Nationaal Fonds Kinderhulp en Stichting Jarige Job. Samen bieden zij één digitaal loket waar ouders en intermediairs zoals De
Springplank een aanvraag kunnen doen voor de
voorzieningen die de bovenstaande organisaties bieden.
Via Sam& krijgen ouders en intermediairs gemakkelijk toegang tot organisaties die helpen als er thuis
weinig geld is. Alle kinderen moeten mee kunnen
doen!
https://youtu.be/PEz-g-UJBzg laat een kort filmpje
zien over Sam&.

Studiedag
Studiedag
Studiedag
Studiedag

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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