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Geachte ouders/verzorgers, 
Hierbij ontvangt u de dertiende 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 
Wij hebben je nodig 
Marcus 6: 45-56 en 7: 24-30 
De leerlingen van Jezus komen ’s nachts in een 
storm op het meer terecht. Jezus loopt over het wa-
ter naar hen toe. Aan de overkant van het meer ko-
men veel mensen die hem nodig hebben naar Jezus 
toe. En ook in de omgeving van Syrus wordt zijn hulp 
gevraagd, door een vrouw met een zieke dochter. 
 

 
Biddag 
Woensdag was het biddag. Oorspronkelijk is dit een 
dag in het voorjaar om te bidden voor alles wat gaat 

groeien op het land en in de 
natuur. Er gebeurt daar-
naast genoeg in onze levens 
om ook voor te kunnen bid-
den. 
In de klassen gaan de bijbel-
verhalen over het leven van 
de Here Jezus. Bij de storm 

op het meer riepen de leerlingen tot Jezus, omdat ze 
bang waren.  
Er werd gepraat over bidden als het moeilijk is en in 
vertrouwen dat Hij helpt.  
We zijn dankbaar dat we dit in alle vrijheid kunnen 
doen! 
 

❖  

“Op tijd voorbereid” gastles 
Social Media en gamen 

Op 21 april zullen Rose Heu-
ven (GGD) en Djura Sikkens 
(Tactus) een gastles over 
Social media verzorgen in de bovenbouw groep. Bin-
nenkort komt er een ouderavond over dit onderwerp, 
waar u zich voor aan kunt melden. Deze bijeenkom-
sten zullen we de leuke kanten van Social media aan 
bod laten komen en geven we tips over hoe om te 
gaan met Social media gebruik. De bijeenkomst is op 
school en we bevelen deze dan ook van harte aan. 

❖  

Oekraïne 
 Je kan er niet meer omheen: Rusland en Oekraïne 
zijn in oorlog. Grote kans dat uw kind hier iets over 
opvangt, thuis, in de klas, op televisie of op Social 
media. Het kan dus zijn dat uw kind hier vragen over 
heeft. Misschien maakt uw kind zich zorgen of be-
grijpt het niet wat er precies aan de hand is. Of mis-
schien kennen jullie mensen die daar wonen. Of heb-
ben jullie zelf te maken gehad met geweld of een ge-
dwongen verhuizing waardoor het extra reacties op-
roept in het gezin. 
 
In alle gevallen is het goed om over de oorlog te pra-
ten, maar hoe pak je dat aan? Het belangrijkste is: 
stel vragen en luister naar je kind. Hieronder 5 tips 
die jou bij dit gesprek kunnen helpen. 
 
Op deze pagina: 
Tip 1. Kijk, luister en stel vragen 
Tip 2. Geef eerlijk antwoord 
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Tip 3. Houd je antwoord kort 
Tip 4. Blijf erover praten  
Tip 5. Let op meeluisteren en kijken. 
 
Wilt u meer informatie, kijk dan op: 
https://www.nji.nl/ouderschap-en-opvoeden/pra-
ten-met-je-kind-over-de-oorlog-tussen-rusland-en-
oekraine 
 
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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