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Geachte ouders/verzorgers, 
Hierbij ontvangt u de achtste 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 
Luister eens! 
Lucas 1: 5-56 
De priester Zacharias krijgt in de tempel een bijzon-
der bericht: Hij en zijn vrouw Elisabet zullen een kind 
krijgen. Hij zal Johannes heten. In de stad Nazaret 
krijgt ook Maria een bijzondere boodschap van een 
engel. Jezus zal geboren worden, de redder van de 
mensen. Maria gaat naar haar tante om het geluk 
met haar te delen. 

 
  
  
Kerstfeest 

Vandaag vieren we op 
school het kerstfeest. 
In alle groepen is een vie-
ring waarin we zingen, bid-
den en luisteren naar het 
verhaal: “Het Kerstverhaal 
met Katrotje”. 

Ook hebben we kerststukjes gemaakt en samen ge-
geten. Al met al een gezellig en mooi kerstfeest. 
 
 
 
 

Zelftesten 
De zelftesten zijn mee naar huis gegaan. We gaan er 
vanuit dat dit voldoende is tot de kerstvakantie. Zo-
dra we een nieuwe levering ontvangen hebben, zul-
len we weer zelftesten meegeven. 
 

❖  

Vanuit Zeewolde Actueel 
Scholen brengen licht- en warmtegroet in donkere 
tijd voor Kerst.  
ZEEWOLDE – In deze coronatijd kan iedere dag weer 
anders zijn. Leerlingen en leerkrachten worden tel-
kens geconfronteerd met nieuwe besmettingen en 
moeten dan maar afwachten of de volgende dag de 
lessen op school nog wel door kunnen gaan of dat er 
overgeschakeld moet worden op online onderwijs. 
Ook voor het thuisfront en de opa’s en oma’s zijn 
het momenteel de donkere dagen voor Kerst. Het is 
daarom dat de scholen iets bedachten om zichtbaar 
te maken hoe belangrijk het is om juist nu aan elkaar 
te blijven denken. 
 
Ook de kinderen van de Springplank hebben hieraan 
meegedaan. De kinderen hebben allemaal twee 
kaarsjes met een kerstgroet mee naar huis, één voor 
thuis en één om weg te geven! 
 
Voorstellen: 
Beste ouders, 
Mijn naam is Netty van Rijssen en 
ben al sinds 1994 met verschil-
lende tussenposen leerkracht op 
de Springplank. 
Dit doe ik nog steeds met veel ple-
zier en vind het heerlijk de kin-
deren een fijne en leervolle dag te 
geven. Voor mij is het eerste keer dat ik op de loca-
tie Zeewolde ga werken. Dus ook voor mij een uitda-
ging. Wel ken ik al 6 van de 12 kinderen in groep A. 
Dat gaat vast goedkomen. 
Van hieruit wil ik u allen fijne feestdagen toewensen 
en tot na de kerstvakantie. 
Een hartelijke groet, Netty 
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Beste ouders/ verzorgers,  
Mijn naam is Pauline Schraven en ik 
werk sinds een jaar op De Spring-
plank. Afgelopen schooljaar heb ik 
gewerkt op de locatie in Harderwijk. 
In de 15 jaar ervoor heb ik verschil-
lende rollen vervuld in het reguliere 

onderwijs.  
Mijn man en ik hebben twee dochters (4 en 2 jaar) 
en een zoon (5 maanden). De afgelopen maanden 
heb ik dan ook genoten van mijn zwangerschapsver-
lof. Sinds eind november heb ik op maandag lesge-
geven in groep A. Ik kijk er naar uit om na de kerst-
vakantie te starten in groep B. Onlangs heb ik een 
ochtend mee gekeken in de groep. Ik heb enorm 
veel zin heb om vanaf 10 januari op maandag, dins-
dag en woensdag les te komen geven! Ik wens u 
fijne feestdagen en tot ziens in het nieuwe jaar!  
Pauline Schraven 

 
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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