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Nieuwsbrief 3 december 2021
Geachte ouders/verzorgers,
Hierbij ontvangt u de zevende 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
Kom maar
Ruth 1: 14-22 en 2: 1-17
Noömi gaat naar Bethlehem en Ruth gaat met haar
mee. ‘Kom maar’, zeggen ze tegen elkaar. Samen
gaan ze op zoek naar een nieuwe toekomst. In Bethlehem mag Ruth aren zoeken op het land van Boaz.
Zo wordt in Bethlehem zichtbaar dat God voor mensen zorgt.

Sinterklaas
De sint kwam aan met een brandweerwagen omdat
de Pieten eigenlijk iets anders willen gaan doen, ze
willen brandweerman worden.
Maar als je de verkeerde dingen gaat blussen en
bang bent voor de sirene, ben je misschien niet geschikt voor dit werk.
En daarom blijven de Pieten toch maar bij Sinterklaas.
Er zijn weer prachtige surprises gemaakt en de kinderen hebben goed hun best gedaan.
Het was een geslaagde dag!

❖
Voorleeswedstrijd
Donderdagmiddag 25 november was de finale van
de voorleeswedstrijd. Zes lezers uit de bovenbouw
hebben prachtig voorgelezen! Onze winnaar is Brady
met zijn verhaal van Mees Kees. Brady mag zich nu
voorleeskampioen van de Springplank noemen!

Kerstviering 2021

❖

❖

Corona
We hebben gisteren helaas weer een klas in quarantaine moeten doen, na overleg met de GGD. We willen u vragen om het school gelijk te laten weten als
er een positieve (zelf) test is bij uw kind. Wij zullen
dan gelijk met de GGD bellen om af te stemmen wat
nodig is. We zullen dan ook z.s.m. aan ouders communiceren via Parro en/of de mail dat er een besmetting in de klas is.
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Zelftesten
Voor alle kinderen uit groep 6,7 en 8 geldt naast het
mondkapje een dringend advies twee keer per week
thuis een preventieve zelf-test te doen. Dit advies
geldt ook voor leerkrachten. Komende week verwachten we de testen binnen te krijgen. We zullen
alle leerlingen iedere week twee testen mee geven.
Heeft u hier geen behoefte aan geef dit dan door
aan de leerkracht. Wij zullen op school geen testen
afnemen, we vinden dit aan ouders om dit wel of
niet te doen.
❖

Kerst 2021
Wat hebben we ernaar uitgekeken om weer samen
met alle kinderen het kerstfeest te vieren in de Plantagekerk! Helaas hebben we vanwege corona deze
week moeten besluiten dit te annuleren ☹
Gelukkig gaat Kerst wel door: Jezus is naar deze wereld gekomen om Licht te brengen in de duisternis,
om te troosten waar verdriet en pijn is en hoop te
geven waar dingen uitzichtloos lijken. Net als vorig
jaar zijn de kerstvieringen nu in de eigen groepen.
Tijdens deze Adventstijd leren we over het leven van
Ruth in de Bijbel die in een ander land is gaan wonen. Op de Springplank kennen we ook kinderen die
dit hebben meegemaakt. Zij hebben hun thuisland
moeten verlaten. Het is best heel erg wennen in een
nieuw land!! Dit jaar willen we als school in deze tijd
op weg naar Kerst denken aan kinderen in Nederland die vanwege oorlog hebben moeten vluchten.
Stichting Gave is een interkerkelijke organisatie voor
het werk onder vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. Gave organiseert onder meer samen met
lokale vrijwilligers superleuke kinderclubs waar gevluchte kinderen zich welkom, gezien en geliefd mogen weten. Hier gaan we samen geld voor inzamelen! Donaties kunnen de komende weken worden
meegegeven naar school, maar dit kan ook rechtstreeks via
https://www.geef.nl/nl/actie/springplank-kerstactie2021/donateurs
Namens de kinderen alvast heel erg bedankt!

17 februari
28 maart
22 juni
1 juli

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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