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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! 

 
 

❖  

 
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. 

❖  

LIST 
LIST staat voor lezen is top. Iedere morgen wordt er 
op de Springplank gelezen. Afhankelijk van het ni-
veau wordt in er in de middenbouw geoefend vanuit 
de blokken voor aanvankelijk lezen, door duo-lezen 
of stillezen. Op welk niveau 
je ook leest het draait overal 
om leesplezier en leeskilo-
meters maken. Komende 
week is het vakantie. Voor 
veel kinderen is het goed om 
te blijven lezen. Als dit 20 
minuten per dag lukt, dan zal 
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het leesniveau verbeteren en zal ook de woorden-
schat worden uitgebreid. 

❖  

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 
bankrekeningnummer NL93RABO 035.42.32.584 
t.n.v. Ouderraad de Springplank te Harderwijk? De 
richtlijn is €30,- 
 

❖  

Inschrijfformulier 
Willen de ouders van de schoolverlaters de inschrijf-
formulieren voor het voortgezet onderwijs ingevuld 
en getekend weer inleveren op school. Uiterlijk 9 
maart moeten we deze formulieren inleveren bij de 
scholen! 

❖  

Data: 
 

28 maart  Studiedag 

22 juni  Studiedag 

1 juli Studiedag 

 
 

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

18-10-21 22-10-21

27-12-21 07-01-22

28-02-22 04-03-22

15-04-22

18-04-22

25-04-22 06-05-22

26-05-22 27-05-22

06-06-22

11-07-22 19-08-22

Hemelvaart

Tweede Pinksterdag  

Zomervakantie 2022

Meivakantie  

Herfstvakantie   

Kerstvakantie   

Voorjaarsvakantie   

Goede vrijdag

Tweede Paasdag  
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