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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 
Dinsdag 19 april komt de schoolfotograaf. Als u wilt 
komen voor een foto met een broertje of zusje die 
niet op de Springplank zit, kan dat ’s morgens vóór 
schooltijd. Vanaf 8:45uur zal de fotograaf starten. 
 

 

 

“Op tijd voorbereid” gastles Social Media en gamen 

Op 19 april zullen Rose Heuven (GGD) en Djura Sik-
kes (Tactus) een gastles over social media verzorgen 
in de bovenbouw groep. Daarna is er op 10 mei om 

19.30 een ouderavond 
over dit onderwerp ge-
pland waar u zich voor 
aan kunt melden. Met 
deze bijeenkomsten zul-
len we met elkaar stil 
staan welke verschil-
lende kanten social me-
dia heeft en geven we 
tips over hoe om te gaan 

met sociaal media gebruik. 

❖  

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 de leer-
krachten en leerlingen.  
 

❖  
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Het basketbal toernooi vrijdag 1 april  
Door: Tobias 
 
We gingen met z’n 8en  het toernooi doen: Romeo, 
Mark, Giovanny, Lorencio, en Angel, Jayden, Rinanti 
en ik  
Rayan deed eigenlijk ook mee maar hij was ziek =(  
Dus waren we met zijn 8en over. 
2 weken ervoor gingen we elke dag oefenen tot 1 
april. We gingen er voor. =) Toen was de dag aan ge-
broken, 1 april dus, we moesten een uur wachten op 
school voor het toernooi. Toen gingen we op de fiets 
naar Het Baken. Juf en Rinanti gingen met de auto.  
We moesten op elkaar wachten en toen het groepje 
compleet was gingen we naar binnen en het was 
druk. We hadden een eigen kleedruimte om ons om 
te kleden.  
Toen waren we klaar voor de eerste ronde! Het was 
makkelijk, het stond 10-0 voor ons  
De tweede wedstrijd was een makkie 12-0 voor ons! 
De 3e wedstrijd was heel spannend, het ging moei-
lijk het stond 6-6 we dachten toen: nu is het pas  
echt begonnen (we gingen er dus echt voor)  
We waren winnaar van de poule geworden. Dus we 
moesten nog meer wedstrijden doen. 
De 4de wedstrijd was ook echt een uitdaging! We 
(ik) dacht toen dat de vorige ronde pittig was, maar 
deze was nog pittiger. Maar gelukkig was het gelijk 
spel weer 6-6. Hierna moesten we nog een laatste 
wedstrijd.  MAAR TROUWENS ALS JE DACHT HAD-
DEN JULLIE WEL PAUZE JA DAT HEDDEN WE JA NA 
ELKE RONDEN =) maar waar was ik nou gebleven 
ooojaaa dussss we hadden nog een wedstrijd: 8-0 
voor ons! We zijn eerste van het toernooi gewor-
den!!!! 
 

 
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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