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Geachte ouders/verzorgers, 
Hierbij ontvangt u de elfde nieuwsbrief van het 
schooljaar 2021-2022. De nieuwsbrief krijgt u eens in 
de twee weken via de mail. We sturen nu nog  de 
mail vanuit Parnassys, maar willen dit vanaf de vol-
gende nieuwsbrief via Parro gaan doen. Heeft u de 
digitale nieuwsbrief niet ontvangen? Geef dit dan 
door via de mail aan 
directie@sbospringplank.nl 

❖  

Kind op maandag 
Zaai verhaal 
Marcus 4: 1-34 
 
Jezus vertelt een zaai ver-
haal: een zaaier strooit 
zaad op verschillende 
plekken. Op de ene plek 
komt het op, op de an-
dere plek niet. Zo is het 

ook met het woord dat gezaaid wordt en met men-
sen die er verschillend mee omgaan. 
 

❖  

Corona 
Momenteel zijn er veel kinderen thuis door of van-
wege Corona. 
We krijgen vaak de vraag wanneer kinderen die Co-
rona hebben weer naar school mogen. 
We houden de richtlijn van het RIVM aan: 7 dagen 
minimaal quarantaine vanaf dat de klachten begon-
nen of zonder klachten, vanaf de positieve test. Dan 
24 uur klachten vrij, dus op zijn vroegst is een kind 
op 8e dag weer op school. 
 

❖  

Te laat 
De deur van school gaat om 8.35 uur open en om 
8.45 uur starten we in de klas.  We merken dat veel 

kinderen te laat komen. Dit is echt heel storend in de 
klas voor andere kinderen. 
Het te laat komen noteren we in ons leerlingvolgsys-
teem. Het valt onder verzuim en wordt met de in-
spectie gedeeld. Incidenteel kan het voorkomen. 
Als uw kind vaak te laat komt, zal de leerkracht dit 
met u bespreken. 
 

❖  

 
Nieuw rapport op de Springplank 
Op maandag 21 februari krijgen alle leerlingen van 
de Springplank hun eerste rapport van dit school-
jaar. De leerlingen van groep 8 krijgen nog een keer 
het oude, vertrouwde rapport. 
Alle andere kinderen krijgen een volledig nieuw rap-
port! We hebben er een jaar keihard aan gewerkt en 
hopen dat dit nieuwe rapport zowel kinderen als ou-
ders en leerkrachten goed gaat bevallen. 
Belangrijkste is dat het een echt kindrapport is; het 
is speciaal voor het kind geschreven. Samen met 
leerkrachten en ouders ontdekken we wat het kind 
allemaal kan, wat het kind allemaal leert en hoe er 
mooie sprongen gemaakt kunnen worden. Uw kind 
zit niet voor niets op de Springplank! 
In de week van 21 februari bent u als ouder in de ge-
legenheid om het ontwikkelingsperspectiefplan en 
het rapport van uw kind met de leerkracht te be-
spreken. We hopen dat u daar allemaal gebruik van 
maakt! Via Parro ontvangt u a.s. maandag een uitno-
diging en kunt u intekenen op het door u gewenste 
moment.  
We realiseren ons dat er misschien nog kinderziektes 
aan het nieuwe rapport kleven. We gebruiken het 
eerste jaar dan ook als een soort “proef”. Ook u, als 
ouder/verzorger, heeft wellicht een mening over het 
rapport; misschien ook verbeterpunten. Laat het ons 
weten, samen springen we steeds hoger! 
Namens de rapportcommissie, 
Arie Brouwer 

❖  
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Rots en watertraining 

 
 
Het is belangrijk dat kinderen leren om stevig in hun 
schoenen te staan. Dat zij met een goede manier 
met elkaar omgaan en dat ze leren om hun grenzen 
aan te geven. Om dit op school beter handen en 
voeten te kunnen geven, wordt er bij ons in groep C 
een fysieke sociale competentietraining "Rots en 
Water" gegeven. 
 
Binnen de Rots- en Watertraining wordt aan ver-
schillende thema's gewerkt zoals:  
Sterk staan, verdraagzaamheid 
Weerbaarheid 
Grenzen respecteren en aangeven 
Doorzetten en samenwerken. 
 
Een kind dat "een Rots" is, is zelfverzekerd, weet wat 
hij wil en laat zich goed horen. Ben je te "rotsig", dan 
kunnen er conflicten ontstaan. Een kind dat "Water" 
is, is flexibel, doet makkelijk wat een ander wil en is 
afwachtend. Ben je te "waterig", dan kan het zijn dat 
je niet genoeg voor jezelf durft op te komen. Tijdens 
de training van ongeveer acht lessen van één uur 
gaan kinderen dit ervaren en leren ze op een goede 
manier met elkaar te communiceren en worden de 
sociale vaardigheden verbeterd, om zo pestgedrag 
en ruzies te voorkomen. In de training wordt verder 
veel aandacht besteed aan drie bouwstenen: 
 
Zelfbeheersing  -  Zelfreflectie  -  Zelfvertrouwen 
 
 
 
 
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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Hemelvaart

Tweede Pinksterdag  

Zomervakantie 2022

Meivakantie  

Herfstvakantie   
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Voorjaarsvakantie   

Goede vrijdag

Tweede Paasdag  
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