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Geachte ouders/verzorgers, 
Hierbij ontvangt u de achttiende 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 
Handelingen 1:1-11 
Donderdag  is het  Hemelvaart.  Wat betekent dit? 
Hierover praten we in de klas. 
Jezus gaat naar de hemel. Toch betekent dat niet dat 
zijn verhaal is afgelopen: de leerlingen moeten ver-
der kijken. 

 
 

❖  

 
Route 8 
Sinds 2015 zijn alle basisscholen verplicht om een 
eindtoets af te nemen in groep 8. Vanaf vorig school-
jaar geldt deze verplichting ook voor SBO en SO 
scholen. Wij hebben als school gekozen voor Route 
8. 
Rond de meivakantie is deze toets afgenomen bij de 
leerlingen met een VMBO perspectief. 
 

ROUTE 8 test via de computer een aantal verplichte 
onderdelen: leesvaardigheid, woordenschat, taalver-
zorging, begrippenlijst, getallen, verhoudingen, me-
ten en meetkunde en verbanden. Daarnaast zijn er 
een drietal optionele onderdelen: kijk- en luister-
vaardigheid, dictee en het persoonlijke functioneren 
(werkhouding en zelfconcept). 
 
Het schooladvies van de basisschool is leidend. Het 
voortgezet onderwijs moet uitgaan van het advies 
van de basisschool. 
 

 
 

❖  

Rapporten en oudergesprekken 
De laatste rapporten gaan op 24 juni  mee met de 
kinderen. De oudergesprekken zullen gehouden 
worden op 27 en 28 juni. U ontvangt hiervoor nog 
een uitnodiging. 

❖  

Mag ik mijn kind meenemen op vakantie buiten de 
schoolvakantie? 
U mag uw kind niet meenemen op vakantie buiten 
de schoolvakanties. U kunt een boete van de inspec-
tie krijgen als u dit wel doet. Als u in de schoolvakan-
ties niet weg kunt door uw werk kunt u in uitzonder-
lijke gevallen toestemming vragen om buiten de 
schoolvakanties op vakantie te gaan. 
 
We kunnen als school alleen toestemming geven als  
u door uw werk tijdens geen enkele schoolvakantie 
in het schooljaar met uw gezin op vakantie kan. Dit 
moet dan komen door de specifieke aard van uw be-
roep. Bijvoorbeeld omdat u: 
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• seizoensgebonden werk heeft, bijvoorbeeld 

in de fruitteelt of horeca; 

• met piekdrukte te maken krijgt tijdens 

schoolvakanties; 

• als zelfstandige een groot deel van uw inko-

men mist als u tijdens de schoolvakanties 

weg bent. 

U moet hiervoor bewijs van de werkgever kunnen 
overleggen. 
De directeur beslist of uw kind buiten schoolvakan-
ties op vakantie mag. Bent u het niet eens met de 
beslissing? Dan kunt u dit schriftelijk aan de direc-
teur melden.   
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwer-
pen/onderwijstijd/vraag-en-antwoord/kunnen-wij-
op-vakantie-tijdens-een-normale-schoolweek 
 

❖  

Luizen  
Zijn er ouders/verzorgers die willen helpen met het 
luizenpluizen? Graag hiervoor contact opnemen met 
juf Rachel, mailen mag ook (r.valk@sbospring-
plank.nl). 

❖  

Circus 
Op maandag 30 mei is er een fantastische circus-
voorstelling in het kader van Educare 75 jaar. 
U bent van hart uitgenodigd om uw kind te zien stra-
len in de voorstelling. 
De observatiegroep, groep 1/2, 2/3 tot en met de 
groep 5 hebben een voorstelling van 13.15-13.45 
uur. De groepen 6 tot en met 8 van 14.00-14.30 uur. 
Tot maandag! Wij hebben er zin in! 

❖  

Data: 
22 juni  Studiedag 

1 juli Studiedag 

   
 

 

 
Bij deze nog een keer 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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