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Extra Nieuwsbrief 15-12-2021 

 
Geachte ouders/verzorgers, 

 

Hierbij ontvangt u een extra 
nieuwsbrief van het schooljaar 

2021-2022. 
 

De school gaat dicht 
Tijdens de persconferentie van gis-

teravond is aangegeven dat de 
kerstvakantie met een week wordt 

vervroegd. Naar aanleiding van dit 
bericht hebben wij op school be-

sproken wat dit betekent voor de 
Springplank. 

Dit keer gaat het juist om het feit 
dat er veel kinderen op de basis-

school zijn die besmet worden met 

het corona-virus en het vervolgens 
verspreiden. Dat hebben we de af-

gelopen weken op school ook erva-
ren. Daarnaast hebben we ervaren 

dat het door uitval binnen het team 
moeilijk is de bezetting iedere dag 

rond te krijgen. 
  

Dit betekent concreet dat wij heb-
ben moeten besluiten de school 

dicht te doen. 
Dit gaat in op maandag 20 decem-

ber 2021.  
 

❖  

Opvang 
De overheid adviseert de komende 

week dringend kinderen binnen de 
eigen “bubbel” op te vangen. Heeft 

u een cruciaal beroep, en geen op-
vang, dan kunt u vanaf maandag 

gebruik maken van de opvang voor 
cruciale beroepen.  Zie hiervoor het 

overzicht cruciale beroepen 
https://www.rijksoverheid.nl/onder-

werpen/coronavirus-covid-19/onder-
wijs-en-kinderopvang/cruciale-be-

roepen 

Als in een gezin één ouder een cru-

ciaal beroep uitvoert, is het verzoek 

om zoveel mogelijk zelf de kinderen 
op te vangen.  

Mocht u van de opvang voor cruciale 
beroepen gebruik willen maken, 

stuur dan uiterlijk vrijdag voor 
15.00 uur een mail naar  

directie@sbospringplank.nl 
 

Voor kinderen uit Ermelo die gebruik 
maken van de opvang kan leerlinge-

vervoer worden aangevraagd via de 
gemeente Ermelo: Lieneke van 

Vleuten, mailadres: a.vanvleu-
ten@ermelo.nl. Het telefoonnummer 

is 0341-567153. 

 
❖  

 
Kerstviering 

We vinden het belangrijk wel samen 
met de kinderen het kerstfeest te 

vieren. Dit doen we dan ook aan-
staande vrijdag in de klas zoals we 

al voorbereid hadden. 
 

❖  
 

Huiswerk 
In principe hebben de kinderen een 

extra week vakantie, er zal geen on-

line les gegeven worden. De kin-
deren mogen wel een boek lenen 

om thuis te kunnen lezen. 
 

❖  
 

Heeft u vragen, bel of mail ons ge-
rust! 

 
Met vriendelijke groet,  

Annemieke van der Krift en Bianca  
de Zoete 

directie@sbospringplank.nl 
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