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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. 

 
 

  
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. 
 
 
 
 

Douchen na de gymles 
Met alle collega’s hebben we gesproken over het 
douchen na de gymles. Met elkaar hebben we beslo-
ten dat het douchen na de gymles zal stoppen vanaf 
de kerstvakantie. De redenen hiervoor zijn o.a.: 

• het douchen is al een oude afspraak; 

• omdat het voor een aantal leerlingen niet 

goed voelt om gezamenlijk te douchen; 

• daarnaast kost het behoorlijk wat tijd en zijn 

de kinderen sneller terug in de klas als ze 

zich alleen hoeven  om te kleden. 

❖  

Kerst 
Vandaag hebben we het kerstfeest in de klas ge-
vierd. Samen hebben we gezongen, gebeden en naar 
het kerstverhaal geluisterd. 

 
 
Data: 
 

17 februari  Studiedag 

28 maart  Studiedag 

22 juni  Studiedag 

1 juli Studiedag 
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Met vriendelijke groet, Annemieke van der Krift en 
Bianca de Zoete 
directie@sbospringplank.nl 
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