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Geachte ouders/verzorgers, 
Hierbij ontvangt u de tiende 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 
Dat mag niet, toch? 
Marcus 2: 13-28 en 3: 1-6 
 
Jezus eet met tollenaars en mensen die verkeerde 
dingen doen. Zijn leerlingen vasten niet, zoals de 
leerlingen van Johannes de Doper wel doen. En op 
een sabbat plukken ze zomaar aren van het veld om 
op te eten. Dat mag allemaal niet, toch? Of toch 
wel? 

 
❖  

 
Demonteren, sorteren en daarna een robot maken 

📠🔨🤖 
Techniek in groep 4/5a 

    
 

 
❖  

 
Groep 8 
De leerlingen van groep 8 gaan de komende periode 
kijken op MIJN SCHOOL. 
De kijkdagen vielen uit vanwege corona, het is fijn 
dat dit in  kleine groepjes weer opgepakt kan wor-
den. 
Ze krijgen uitleg over het lesrooster en de verschil-
lende zakelijke en praktijkvakken. 
 
We hebben een fijne samenwerking met deze Prak-
tijkschool. 
De  komende periode breidt zich dit uit met het ken-
nismaken van de  praktische vakken, zoals fietstech-
niek. 
Leerlingen wennen zo alvast aan het voortgezet on-
derwijs. 

 
❖  

Corona 
Het coronavirus gaat goed rond binnen De Spring-
plank. De afgelopen week zijn er veel kinderen posi-
tief getest en ook 12 collega’s. 
Door de Lock down konden de kinderen even niet 
naar school en daarom willen we ze heel graag op 
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school hebben en lesgeven. Het is helaas niet moge-
lijk om (met het lerarentekort)  voor alle zieke leer-
krachten vervanging te regelen. 
In elke situatie zoeken we opnieuw naar de moge-
lijkheden voor vervanging. Er zijn veel collega’s die 
zich extra inzetten. We zijn blij met onze flexibele 
collega’s! 
 
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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