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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? 

 
❖  

Dansen 
Net als veel groepen heeft groep 8a zich voorbereid 
op een dansvoorstelling. Eerst hebben een aantal 
lessen gehad. Het was in het begin echt wel wennen 
voor iedereen, maar uiteindelijk werd het steeds 
leuker. Samen werken, samen doen en durven! 
 

 
❖  

Bezoek aan MijnSchool 
Afgelopen dinsdag zijn 6 kinderen uit groep 2/3 op 
bezoek geweest bij Mijnschool. 
Ze hebben daar een mooie placemat gemaakt en 
lekker gegeten. 
Het was een geslaagd bezoek. 

 
 

 
 

❖  

Gezonde voeding 
Woensdag kregen we les over gezonde voeding. 
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Samantha van GaHarderwijk kwam. We moesten zo 
veel mogelijk fruit opschrijven wat we zelf kennen.   
Ook konden we vragen stellen. 

 Is avokado een vrucht of een groenten of 

een noot want het heeft een groten pit? 

 Wat is goed drinken bij het sporten? = water 

 Is tijm groenten? =nee het is kruiden 

 Is een avokado gezond? =ja en nee niet te 

veel want er zit veel vet in 

 Waar voor gebruik je een proteïnesjeek? 

=niet voor kinderen alleen als volwassenen 

heel erg veel sporten. 

 Is verse sinasappelsap gezond?= niet zo. Het 

perst vezels er uit en je krijgt erg veel sui-

kers. 

 

Het was erg interessant. En we waren samen met 
groep 6/7 van juf Corien. 
Van Guido en Juliëtte 
 

❖  

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 
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Hemelvaart

Tweede Pinksterdag  

Zomervakantie 2022

Meivakantie  

Herfstvakantie   

Kerstvakantie   

Voorjaarsvakantie   

Goede vrijdag

Tweede Paasdag  
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