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Geachte ouders/verzorgers, 
Hierbij ontvangt u de twaalfde nieuwsbrief van het 
schooljaar 2021-2022. De nieuwsbrief krijgt u eens in 
de twee weken via Parro. Heeft u de digitale nieuws-
brief niet ontvangen? Geef dit dan door via de mail 
aan directie@sbospringplank.nl 

❖  

Kind op maandag 
Je hebt genoeg 
Marcus 6: 6b-44 
De leerlingen van Jezus worden eropuit gestuurd. Ze 
hoeven niets mee te nemen; er zal voor hen gezorgd 
worden. 
Als koning Herodes hoort wat er over de Messias 
verteld wordt, schrikt hij. Hij is bang dat het Johan-
nes de Doper is, die hij heeft laten ombrengen. 
In het laatste verhaal van deze week horen we hoe 
Jezus vijf broden en twee vissen deelt met duizen-
den mensen. Er is voor iedereen genoeg! 

 
 

❖  

Hoera een zoon! 
 
Op dinsdag 15 februari is juf Janine 
bevallen van een zoon!  Zijn naam is 
Sepp. 
Alles gaat goed met de Janine en 
Sepp. Wat een schatje he’?  
 
 
 

Corona 
We krijgen op school veel vragen over de quaran-
taine. We volgen de richtlijnen van het RIVM zoals 
die vanaf 18-2 gelden. 
Hoe lang in quarantaine? 
Ben je getest met klachten dan duurt de isolatie 
maximaal 10 dagen, geteld vanaf de datum dat je 
klachten kreeg. Je mag eerder uit isolatie als je 24 
uur geen klachten (koorts, hoesten, keelpijn en 
neusverkouden) meer hebt, én het minimaal 5 da-
gen geleden is dat je klachten kreeg. 
 
Het kan zijn dat je géén klachten had toen je getest 
werd of een zelftest deed en dat je ook geen klach-
ten hebt gekregen. Dan duurt de isolatie 5 dagen, 
geteld vanaf de testdatum. Krijg je tijdens de isolatie 
toch klachten die horen bij corona, dan gaat er een 
nieuwe isolatieperiode in en telt het aantal dagen 
vanaf de datum dat je klachten kreeg. 
 
Kom je uit isolatie, volg dan deze adviezen tot 10 da-
gen na het begin van jouw klachten of de testdatum:  
 

 Houd 1,5 meter afstand van mensen buiten 

jouw huishouden. 

 Vermijd als het mogelijk is het contact met 

kwetsbaren. Lukt dat niet houd dan zoveel 

mogelijk afstand. 

 Denk aan de hygiënemaatregelen. 

De kinderen hoeven na de vakantie geen mondkapje 
meer op in de school. Wel blijft het advies van testen 
voor de kinderen van groep 6,7,8. We zullen deze 
dus ook de komende periode regelmatig meegeven. 

❖  

 
Beste ouders, 

We zoeken 1 meisjesfiets van 16 inch en 1 meisjes-
fiets van 20 inch om een aantal kinderen bij ons op 
school te helpen bij het leren fietsen.  
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Heeft u nog een stevige, goed werkende fiets over 
en zoekt u een plek hiervoor?  
Dan zijn wij geïnteresseerd.  
U kunt contact hiervoor contact opnemen met Ju-
dith Bovenhuis (j.bovenhuis@sbospringplank.nl) of 
Maria  Jongerius (mariajongerius@gmail.com).  
Alvast bedankt! 
  

 
  

❖  

Afscheid 

Wij, groep 6/7A,  hebben vandaag/woensdag af-
scheid genomen van onze stagiaire Gabrielle, helaas. 
Ze heeft haar studie onderwijsassistent versneld en 
goed afgerond.Nu gaat ze werken in de kinderopvang 
in Putten.We hebben een quiz met haar gespeeld 
(Kahoot) en dat was heel leuk!Wij hebben een leuk 
cadeau en wat lekkers van haar gekregen en wij heb-
ben haar een cadeaubon en een vriendenboekje ge-
geven. 

❖  

‘Van Kindertekening tot Kunstenaar’ 

Kunstmenu-project voor de middenbouw groepen uit 
Harderwijk. 

Kom van 12 maart t/m 20 maart naar de gratis expo-
sitie in Stadsmuseum Harderwijk! 

In de afgelopen periode hebben de kinderen van 
groep 3, 4/5a en 4/5b op school een workshop ‘illu-
streren’ gehad van Cultuurkust: hoe beeld je een 
stukje verhaal uit, net zoals Marius van Dokkum?  De 
schilderingen van Marius vertellen altijd een verhaal. 
In de klas zijn de kinderen hiermee verder gegaan. De 
school kreeg een stukje tekst uit het verhaal over 
Anne en zijn kat Vlek. Alle kinderen mochten dit 
stukje tekst nu tekenen.  Uit alle tekeningen van onze 
school is de tekening van Amir uit groep 4/5a geko-
zen. Deze tekening wordt geëxposeerd, samen met 
de tekeningen van andere scholen, waardoor het 

hele verhaal van Anne en Vlek tot leven komt! Deze 
expositie is op de benedenverdieping van Stadsmu-
seum Harderwijk gratis te bekijken. Dus kom gezellig 
kijken met je kind! 

Vanuit groep 3/4 

We gingen gym doen over de olympische spelen. 

We gingen skateboarden. We gingen met het skate-
board van de bank glijden. De juf ging ons duwen. 
Het leek op bobsleeën. 

We gingen op een doek zitten en naar beneden glij-
den. Daarna moesten we op een mat naar boven 
klimmen en dan springen. Dit leek op schanssprin-
gen. 

Ook gingen we langlaufen. We moesten met onze 
voeten op doekjes staan. Met stokken konden we 
dan lopen. Aan het eind moesten we zakjes in een 
hoepel gooien. 

Groetjes van groep ¾ 

 

 

❖  

Ouderbijdrage 
Op dit moment heeft 44 % van de ouders de ouder-
bijdrage betaald. Heeft u dit nog niet gedaan? Wilt u 
dit dan nog doen? Van deze bijdrage organiseert de 
ouderraad leuke activiteiten met Sinterklaas, kerst, 
Pasen, Koningsdag etc. U kunt het overmaken op 
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bankrekeningnummer NL93RABO 035.42.32.584 
t.n.v. Ouderraad de Springplank te Harderwijk? De 
richtlijn is €30,- 

❖  

 
Data: 
 

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
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Voorjaarsvakantie   

Goede vrijdag

Tweede Paasdag  
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