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Geachte ouders/verzorgers, 
Hierbij ontvangt u de negentiende nieuwsbrief van 
het schooljaar 2021-2022. De nieuwsbrief krijgt u 
eens in de twee weken via Parro. Heeft u de digitale 
nieuwsbrief niet ontvangen? Geef dit dan door via 
de mail aan directie@sbospringplank.nl 
 

❖  

Kind op maandag 
Jou moet ik hebben 
1 Samuel 16: 1-23 en Psalm 23 
De profeet Samuel moet iemand zalven die later ko-
ning kan worden. Zeven zoons van Isaï zijn niet de-
gene die God bedoelt. Maar bij de achtste weet Sa-
muel: jou moet ik hebben! 
Koning Saul, die nu nog op de troon zit, heeft last 
van sombere buien. Alleen David kan er met zijn 
harpspel voor zorgen dat de koning zich wat beter 
voelt. In psalm 23 zingt David over God die voor hem 
zorgt. 

 
❖  

 
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. 

❖  

Afscheid en nieuwe collega’s 
Helaas nemen we afscheid van een aantal collega’s. 

Meester Arie gaat na 40 jaar trouwe dienst met pen-
sioen. We hopen hem te blijven zien, hij wil nog best 
af en toe invallen! Wat zijn we daar blij mee. 
Juf Netty zal ook voor de zomervakantie afscheid ne-
men omdat ze met pensioen gaat. 
Tot slot gaat juf Sophie helaas ook weg, zij is bij haar 
oude werkgever gevraagd voor een nieuwe uitda-
ging. 
 
Gelukkig hebben we ook goed nieuws. We hebben 5 
nieuwe collega’s kunnen vinden! Vanwege collega’s 
die de overstap naar onze locatie in Zeewolde ma-
ken ( vanwege vertrek van collega’s daar) hadden we 
meerdere vacatures open staan. 
In één van de volgende nieuwsbrieven stellen zij zich 
voor. 

❖  

Studiedag 22 juni 
Woensdag 22 juni is het studiedag en zijn de kin-de-
ren vrij. Het team buigt zich deze dag met elkaar 
over de groepsindeling voor volgend jaar. Met el-
kaar maken we een voorlopige groepsindeling. In de 
middag is de warme overdracht en worden de kin-
deren besproken. 

❖  

 
Juffen- meesterdag 
Het feestje was ook in de gymzaal met slingers en 
ballonnen. 
Wat hebben ze een plezier gehad. En er is maar 1 

ballon geknapt ieder uur 🤗 terwijl de kinderen er 

zoveel mee gedaan hebben. Knap hè 💪 want ze 
moesten er allemaal leuke en moeilijke dingen mee 
doen. Een parcours over de banken, door het wand-
rek, onder de dikke mat door en door het combif-
rame. Daarnaast  moesten ze de ballonnen hoog 
houden, dus mocht hij niet op de grond komen. Met 
een badminton racket of met je handen of je hoofd 
of je voeten of je schouders, of met alles. 
De situatie daarnaast was zonder ballonnen. Daar 
konden ze bowlen en sjoelen. Ook de groepen van 
juf Gerda en juf Netty hebben plezier gehad in de 
grote gymzaal. 
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Wat hebben de kinderen het goed gedaan 👍👌 
De foto's spreken voor zich. 

Ook de gymjuf heeft genoten 😉 
Juf Yolanda  

 
 

 
 
 
Verjaardag vieren 
Woensdag hebben de juffen en meesters hun ver-
jaardag gevierd in de klas of ergens buiten. 
Wat zijn we weer verwend met lekkere chocola, 
mooie planten en douchegels! 
Het was gezellig met spelletjes, stoelendans, cake 
versieren en chips eten. 
We hebben ervan genoten en ouders bedankt voor 
de cadeaus. 
 
 
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 
  

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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