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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 ont-
vangen? 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 mee-
komt. Zo staan uiteindelijk alle broers bij elkaar. 
Kunnen ze elkaar vertrouwen? Jozef laat een zilve-
ren drinkbeker in de bagage van zijn broers verstop-
pen en beschuldigt hen van diefstal. 
 

 
 

❖  

 
 
 
Sinterklaas 
Sinterklaas is weer in het land en ook op de Spring-
plank wordt dit gevierd. 
Belangrijke data: 
Vrijdag 19 november lootjes trekken groep B/C 
Dinsdag 30 november zetten we onze schoen. 

vrijdag 3 december sinterklaas op school/surprises in 
groep B en C. 
 
Ondanks dat het erg leuk is om ook als ouder de Sint 
aan te zien komen, willen we toch verzoeken direct 
weg te gaan nadat u uw kind gebracht heeft (vanaf 
8.35). Dit in verband met groepsvorming en de hui-
dige Corona maatregelen. 

❖  

Studiedag 16 novem-
ber 
(Trauma) Sensitief Les-
geven 
Op De Springplank pro-
beren we altijd oog te 
hebben voor ieder kind, 
ook met zijn of haar 
voorgeschiedenis. Dit schooljaar willen we onze ken-
nis hierover opfrissen en verdiepen, omdat een 
(trauma) sensitief onderwijsklimaat zorgt dat leer-
lingen 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 blie-
zen een ballon op en deden onze ogen dicht. Eén ie-
mand 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 din-
gen hebben meegemaakt. Je bang voelen maakt dat 
het leren op school minder goed lukt. We hebben 
hierover ook veel kennis opgedaan op deze studie-
dag en gaan hier ook in komende studiedagen nog 
veel over leren. Natuurlijk met als doel onze leer-
lingen zo goed mogelijk te begeleiden. 
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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 sa-
menwerkingsverband van Leergeld Nederland, 
Jeugdfonds Sport & Cultuur, Nationaal Fonds Kinder-
hulp en Stichting Jarige Job. Samen bieden zij één di-
gitaal loket waar ouders en intermediairs zoals De 
Springplank een aanvraag kunnen doen voor de 
voorzieningen die de bovenstaande organisaties bie-
den.  
Via Sam& krijgen ouders en intermediairs gemakke-
lijk 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&.  
Lees meer over Sam& en over wie gebruik kan ma-
ken van hun diensten: https://www.samenvooralle-
kinderen.nl/overons/ en op https://www.samen-
voorallekinderen.nl/ouders/ kun je als ouder een 
aanvraag doen. 
Mocht u hulp nodig hebben dan horen we het graag. 
 

❖  

 
Studiedagen 

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  

mailto:directie@sbospringplank.nl

