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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 ont-
vangen? 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 Betlehem en Ruth gaat met haar 
mee. ‘Kom maar’, zeggen ze tegen elkaar. Samen 
gaan ze op zoek naar een nieuwe toekomst. In Betle-
hem mag Ruth aren zoeken op het land van Boaz. Zo 
wordt in Betlehem zichtbaar dat God voor mensen 
zorgt. 

 
❖  

Sinterklaas 
Wat was het een feest de afgelopen twee weken op 
de Springplank. 
We hebben fanatiek het sinterklaasjournaal gevolgd 
en meegeholpen met de problemen die er waren. 
Zo is Ozosnel jarig geweest en hebben we met de 
hele school een kaartjes gestuurd. We hebben van 
Ozosnel een lekkere traktatie gekregen! 
Babypiet zocht een slaapplek en natuurlijk mocht ba-
bypiet een nachtje bij ons op school blijven slapen 
en we hebben ook geholpen met het zoeken naar 
Ozosnel. 

Ozosnel was kwijt, maar door hooi en water neer te 
zetten op ons plein, weten we zeker dat hij hier er-
gens in de buurt is geweest. 
Ook hebben we onze schoen gezet en gelukkig zijn 
de pieten ons niet vergeten, wat een leuke weken 
waren dit. 
Op naar kerst. 

❖  

 
Corona 
We hebben gisteren helaas weer een klas in Harder-
wijk in quarantaine moeten doen, na overleg met de 
GGD. We willen u vragen om het school gelijk te la-
ten 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.   

❖  

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 ver-
wachten 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. 

❖  

Kerstviering 2021 
Ook dit jaar zullen wij de kerstviering zoals wij die 
bedacht hadden moeten aanpassen. 
Dit houdt in dat het kerstdiner van donderdagavond 
23 december niet doorgaat. 
In plaats daarvan vieren we Kerst onder schooltijd in 
de klassen. 
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Wij zorgen voor iets lekkers tussen de middag. De 
kinderen hoeven geen brood mee te nemen naar 
school. 
 
In de ochtend staat tijdens de viering in de klas het 
Kerstverhaal centraal.  
We vertellen het verhaal van de geboorte van Jezus 
en zingen liedjes. 
 
In de middag zullen we in de klassen kerstbakjes ma-
ken. 
De kinderen krijgen van school een bakje, oase, een 
kaars en groene takken. 
Versiering voor in het bakje mogen de kinderen van 
thuis meenemen. 

 
 

❖  

 
Data:  

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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