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Geachte ouders/verzorgers, 
Hierbij ontvangt u de zestiende 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 
Hoor je mij? 
1 Samuel 1, 2 en 3 
Hanna bidt in de tempel. De priester Eli denkt eerst 
dat ze dronken is, maar God hoort haar gebed. 
Hanna krijgt een kind. Haar zoon Samuel hoort later 
de stem van God. Zullen de mensen ook naar hem 
luisteren als hij Gods woorden doorvertelt? 

 
❖  

Juf Elkie 
We merken als school de krapte op de arbeidsmarkt 
goed. Het is moeilijk om invallers te vinden. Tot de 
meivakantie kon juf Marije in groep B vervangen. 
Omdat juf Elkie later is bevallen loopt haar verlof tot 
eind mei. Gelukkig wil ze al iets eerder weer een 
aantal dagen komen werken. Na de vakantie start zij 
de eerste week weer op donderdag en vrijdag. De 
week erna is ze er  niet en zijn de kinderen op don-
derdag 19 mei vrij. Juf Marije is er dan op vrijdag 20 
mei wel. Vanaf de week van 23 mei zal juf Elkie er 
weer zijn op woensdag, donderdag en vrijdag. Juf 
Pauline zal er op maandag en dinsdag zijn. 

❖  

 
Pasen 
Wat een feest was het vorige week donderdag! 
Eindelijk konden we weer gezellig met de hele 
school samen genieten van een paaslunch. 
Het is altijd erg leuk om met alle groepen samen iets 
te doen.  
Na de lunch hebben we in de verschillende klassen 
activiteiten gedaan. In groep A hebben de kinderen 
met juf Netty en juf Anouschka een paasmandje ge-
maakt waarin zaadjes geplant zijn. De eerste plantjes 
zijn al zichtbaar! 
In groep B hebben de kinderen onder leiding van juf 
Marije en juf Malou een paasbingo gespeeld. In 
groep C konden de kinderen samen spelletjes doen 
en kleuren. 
Het was een ontzettend gezellige dag zo met alle 
groepen door en bij elkaar! 

 
 
Social Media 
Afgelopen dinsdag hebben de kinderen uit groep C 
een voorlichting gehad over sociale media en ga-
men. Het onderwerp sprak de kinderen erg aan! Er 
werd gesproken over de verschillende vormen van 
sociale media en hoe je daarmee omgaat. 
Voor de ouders van groep B en C wordt er op dins-
dagavond 10 mei een voorlichting gegeven. Zeker in 
deze tijd waarin sociale media (en gamen) een grote 
rol spelen in het leven van veel kinderen is deze 
avond zeer de moeite waar om bij te wonen! 
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Opgeven kan eenvoudig via Parro! 
 

 
 
 

❖  

Oekraïne 
De afgelopen weken is er heel wat geld binnen  ge-
komen voor Oekraïne. Er zijn veel flessen opgehaald 
en andere acties ondernomen. De actie is inmiddels 
gestopt. De laatste flessen zullen we komende week 
inleveren en dan zullen we weten wat het eindbe-
drag is geworden. We zijn benieuwd..! 
Iedereen heel hartelijk bedankt voor de bijdrage! 

❖  

 
Data: 

22 juni  Studiedag 

1 juli Studiedag 

 
 

 
 
Bij deze vast het vakantierooster voor het komende 
schooljaar 2022-2023: 
 

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

18-10-21 22-10-21

27-12-21 07-01-22

28-02-22 04-03-22

15-04-22

18-04-22

25-04-22 06-05-22

26-05-22 27-05-22

06-06-22

11-07-22 19-08-22

Hemelvaart

Tweede Pinksterdag  

Zomervakantie 2022

Meivakantie  

Herfstvakantie   

Kerstvakantie   

Voorjaarsvakantie   

Goede vrijdag

Tweede Paasdag  
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