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Geachte ouders/verzorgers, 
Hierbij ontvangt u de vijftiende 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 
Ben jij hier de baas? 
Marcus 10: 46-52, 11: 1-10 en 12: 1-12 
De blinde Bartimeüs laat zich niet het zwijgen opleg-
gen. Hij roept Jezus aan als ‘Zoon van David’ – een 
koning dus! Ook bij de intocht in Jeruzalem wordt Je-
zus toegejuicht als koning. Later vertelt Jezus een 
verhaal over een wijngaardenier die zijn knechten en 
zijn zoon stuurt om de opbrengst op te halen. Als de 
oppassers hem doden, zal de wijngaardenier zelf ko-
men om het recht te herstellen. 
 

 
❖  

Schoolfotograaf 
Donderdag 21 april komt de schoolfotograaf. Via 
Parro krijgt u de uitnodiging als u wilt komen voor 
een foto met een broertje of zusje die niet op de 
Springplank zit. Het is belangrijk dat u via Parro klikt 
op aanwezig of afwezig. Deze foto’s zijn gepland om 
15:00. 

❖  

Corona 
Het advies aan onderwijspersoneel en leerlingen 
vanaf groep 6 om twee keer per week preventief 
een zelftest te doen is sinds 15 maart vervallen. Wel 
wordt nog steeds dringend aangeraden om bij klach-
ten een zelftest te doen. 
Als iemand Corona heeft dan is het advies van het 
RIVM 5 dagen quarantaine. We volgen als scholen 
van de stichting Educare dit advies voor  leerkrach-
ten en leerlingen. 

 
❖  

Verslag schoolvoetbaltoernooi tweede team de 
Springplank 
We begonnen heel goed. We hebben een keer verlo-
ren, maar dat maakt niets uit, want het gaat niet om 
het winnen, het gaat om plezier en gezelligheid. En 
de aanmoedigingen van onze ouders waren ook heel 
leuk! 
Iedereen vond het een leuk toernooi en we hebben 
een foto gemaakt met zijn allen. We hebben het eer-
ste team aangemoedigd en zij ons ook. En lekkere 
friet gegeten, mmmm. En we stonden tweede en 
hebben 7 doelpunten gemaakt. 
Ali en Gilianey 
 

 
 
Schoolvoetbaltoernooi eerste team De 
Springplank 
 
Nick doet verslag: 
Ik vond het goedgaan. want we deden ons best. 
We speelden goed. Alleen jammer dat we niks 
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wonnen. En op het hoofdveld spelen was ook 
leuk. En we pasten veel te zacht. Zowel voorin 
als achterin. En we waren uiteindelijk gelukkig 
niet laatsten geworden. Maar voorderest ging 
het ook goed. En erheen fietsen ging goed. En 
het was ook bij mijn voetbalclub. En de 
coach/trainers deden het ook goed. 
 
(Met dank aan de vader van Nick, die het team 
vakkundig coachte, redactie) 
 

 
 

❖  

Verkeersexamen 2022 
We hebben een fantastisch verkeersexamen achter 
de rug. De wethouder kwam bij ons op school om 
het examen officieel te starten. Alle kinderen die het 
theorie-examen gedaan hebben, zijn geslaagd. En 
toen kwam het praktisch examen. Wat een weertje! 
Het leek wel een herfststorm. En allemaal geslaagd. 
Kanjers! Hartelijk gefeliciteerd!   
 
Delano doet verslag van het praktisch examen: 
We moesten door de hagel  en regen  fietsen. ik 
kreeg pijne handen.  Ik had het koud, maar ik dacht: 
ik wil het  verkeersdiploma!   Ik kwam aan bij de 
boulevard.   Daar waaide het zo hard, dat je gewoon 
bijna niet vooruit kwam, maar ik ging gewoon door. 
En toen ik terug op school was, had ik het koud en 
me handen deden heel veel pijn. Maar toen kregen 
we thee en toen kregen we te horen dat ik geslaagd 
was en daar was ik blij mee! 

 
 
 
 

 
Data: 

22 juni  Studiedag 

1 juli Studiedag 

 
 

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