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

❖  

Kind op maandag 
Op je tenen 
Marcus 8: 27 - 9:29 
 
Geloven is af en toe op je tenen staan: nieuwsgierig 
zijn, iets willen zien, maar ook ergens je best voor 
doen. In de verhalen van deze week praat Jezus met 
zijn leerlingen over wie hij is. Je moet ‘op je tenen 
staan’ om daar iets van te begrijpen. Op een hoge 
berg verandert Jezus van gedaante en verschijnen 
Mozes en Elia. Terug beneden geneest Jezus een 
zieke jongen. 

 
 

❖  

 

 

Vervanging 
Juf Naomi, van groep A, heeft aangegeven na haar 
zwangerschapsverlof te gaan werken in de regio 
Zwolle waar ze woont. Dit betekent dat ze half april 
niet terugkomt. We hebben als school vervanging 
kunnen regelen gedurende haar verlof, dit  hebben 
we kunnen doortrekken tot de meivakantie. Voor na 
de meivakantie staan we voor een nieuwe uitdaging 
om de vervanging rond te krijgen. Gelukkig kan juf 
Marije Weggen op maandag, dinsdag en woensdag 
blijven.  We gaan nog puzzelen op de  vervanging 
voor de donderdag  en vrijdag. Gezien de krapte op 
de arbeidsmarkt houden we er ook rekening mee 
dat we niemand kunnen vinden en proberen we in-
tern tot een oplossing te komen. We houden u op de 
hoogte! 

❖  

Corona 
Vanaf woensdag 23 maart zijn de coronamaatregelen 
verder versoepeld. Het advies van twee keer per 
week preventief testen is eraf. Wel wordt aangeraden 
om bij klachten te testen. De basisregels blijven van 
kracht luchten, handenwassen, hoest of nies in de el-
leboog, bij klachten testen. 

❖  

Voorstelling Camping Pavarotti 

Het voorstelling was leuk en grappig. iedereen moest 
lachen het heet camping pavarotti der is een stukje 
die heel grappig was. een jonge ging als een mijsje 
aan kleden en ze poetsen de wc!  

Michalina en Ali, groep B 

mailto:directie@sbospringplank.nl


 

Nieuwsbrief  11 maart  2022  

 

❖  

 
Rots en watertraining 
Elke woensdag heeft groep 8 Rots en watertraining 
van meester Lars. Deze week leren ze onder andere 
hun grens aangeven. Meester Lars schuift steeds 
meer op terwijl hij op de bank zit, hoe kan hij zien 

dat ze 
het niet 
meer 
leuk 
vindt? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❖  

Nieuws vanuit de MR  
Op maandag 20 maart jl. heeft de MR voor de 3e 
keer van dit schooljaar met elkaar vergaderd. Tijdens 
het 1e gedeelte zijn we door Annemieke en Bianca 
geïnformeerd over de gang van zaken op school. Er 
is onder andere gesproken over de financiële begro-
ting en de planning van het vakantierooster. 
In de afgelopen periode zijn zowel medewerkers als 
leerlingen uitgevallen door corona. De bezetting 
rond te krijgen is dan een grote uitdaging. Deze uit-
daging zal in de komende maanden aanwezig blijven.  
Gesproken over de positieve vernieuwing van de 
rapporten van de kinderen. De kinderen worden op 
deze manier zelf actiever betrokken bij hun leerpro-
ces.  
Verder is er uitgebreid gesproken over de informatie 

die nu te vinden is op de huidige website van de 

school. Er ontbreekt informatie of deze is verouderd. 

Als MR zien we graag dat bijvoorbeeld een school-

filmpje wordt opgenomen op de website. In de ko-

mende maanden zal dit actief aandacht krijgen.  

 

Heeft u als ouder ideeën over onderwerpen, laat het 

de MR weten. Wij komen graag met u in contact! 

Stuur uw mail naar medezeggen-

schap.raad@sbospringplank.nl 

De volgende vergadering van de MR staat gepland 
op 20 juni 2022. 
 
 
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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