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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. 

 
 

❖  

 

 

Woensdag 30 maart ’22  is de Grote Rekendag: 
Thema: Bouwavonturen 
 
Ouder(s)/Verzorger(s), 
U bent van harte welkom bij de opening van de 
Grote Rekendag. 
We starten op het 
grote plein bij de 
hoofdingang om 
8.50 uur met een 
modeshow. 
Leerlingen en leer-
krachten zijn ver-
kleed als medewer-
ker uit de bouw of hebben een kledingstuk aan met 
een CIJFER erop. Wij laten dit graag aan u zien! 
 
Voor deze ochtend hebben wij nog kosteloos materi-
aal nodig. 
Spaart u met ons mee?   
1 en ½ liter melk en yoghurtpakken 
Boterkuipjes 
Keukenrollen 
Schoenendozen 
Graag uiterlijk dinsdag 29 maart inleveren. 
 
We count on you! 
De Grote Rekendag werkgroep 
 

❖  

Corona 
Vanaf woensdag 23 maart zijn de coronamaat- 
regelen 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 elleboog, bij klachten testen. 
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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. 

❖  

Voetbaltoernooi met de Springplank 

Eindelijk gaat het weer gebeuren…na twee jaar co-
rona gaat het voetbaltoernooi dit jaar gelukkig weer 
door. De Springplank doet met twee teams mee op 
woensdag 30 maart. Het toernooi vindt plaats op de 
velden van VVOG aan de Strokel in Harderwijk. Het 
programma treft u hierbij aan. 

De kinderen hebben er enorm veel zin in en wij ook! 
We hopen heel veel ouders/verzorgers langs de lijn 
te zien om ons aan te moedigen; dus tot ziens op 30 

maart ! 

Arie Brouwer 

Programma eerste achttal de Springplank 

                                 Veld 1A, Poule A 
13.20 uur  Startblok 1  - De Springplank 1  
13.40 uur  De Springplank 1 - De Bron 1 
14.10 uur  De Springplank 1 - Dominicus Savio 
1  
 14.30 uur  Alfons Ariens  1- De Springplank 1 

15.10 uur  Triangel 1  - De Springplank 1 
16.20 uur  De Springplank 1 - De Bogen 1 

 

Programma tweede achttal de Springplank 

                                           Poule A 

13.00 uur, veld 6A Alfons Ariens 2 -De Springplank 2  
13.36 uur, veld 5A De Springplank 2 - Startblok 2 
14.24 uur, veld 5A De Springplank 2 - De Schakel 2   
15.24 uur, veld 6A Wegwijzer 2 -De Springplank 2 
16.00 uur, veld 6B Triangel 2 - De Springplank 2 

 
❖  

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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