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Geachte ouders/verzorgers, 
Hierbij ontvangt u de negende 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 

❖  

Beste wensen 
 
Namens alle collega’s wen-
sen we u een heel goed en 
vooral gezond 2022! 
 
 
 
 
 
 
 
❖  

Kind op maandag 
Let op! 
Marcus 1: 1-28 

 
Lang geleden heeft de profeet Jesaja geschreven dat 
mensen op moeten letten: iemand zal de weg voor 
de Heer vrijmaken. Eeuwen later vertelt Johannes de 
Doper dat er na hem iemand komt die groter zal zijn 
dan hij. Zo begint het bijzondere verhaal van Jezus. 
Voor wie goed oplet, verandert het leven totaal. 
 
 

  
Groep A 
Na drie weken vakantie zijn we weer op school be-
gonnen. Deze week zijn juf Marije en juf Netty ge-
start. We hebben een gezellige eerste week gehad! 
  

 
 
Groep C 
De eerste week na de vakantie zit er weer op! Naast 
heel hard werken en nieuwe dingen leren hebben 
we gelukkig ook tijd gehad om creatief bezig te zijn.  
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Tweede trainingsdag Traumasensitief lesgeven. 
Woensdag hebben we ons als team weer verdiept in 
het traumasensitief lesgeven.  
We hebben nagedacht over wat er in iemand zijn on-
zichtbare koffer zit. Wat neem je mee in je leven, 
maar is voor de buitenwereld niet zichtbaar? Dit is 
zowel bij volwassenen als bij kinderen van toepas-
sing. En hoe kun je hier rekening mee houden? Dit 
kan bijvoorbeeld door het kind en zijn situatie te 
kennen, met het kind en de ouders te praten; een 
relatie op te bouwen. 

  
  
Ook hebben we gekeken hoe je gevoelens je ge-
dachten beïnvloeden en hoe dat weer invloed heeft 
op je gedrag. Het is een driehoek. Hier hebben we 
het met elkaar over gehad en betrokken op situaties 
uit de dagelijkse praktijk. 

 
 
We kijken nu meer naar het gedrag van een leerling 
en denken dan; “Wat heeft het kind meegemaakt” 
en “Wat heeft het kind nodig om zich fijn te voelen 
en tot leren te komen”. 
“Achter elk probleemgedrag zit een hulpvraag!” Als 
dat duidelijk is en je kunt hier rekening mee hou-
den, dan lukt het leren ook beter. 
 
Op donderdag 17 februari zullen we ons hier verder 
in verdiepen tijdens de volgende studiedag 

❖  

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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