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Nieuwsbrief 9 juni 2022
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 koning kan worden. Zeven zoons van Isaï zijn niet degene die God bedoelt. Maar bij de achtste weet Samuel: 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.

Daarnaast heeft ook Pauline aangegeven op zoek te
gaan naar een andere baan. We zullen voor de zomervakantie dus afscheid gaan nemen van deze drie
collega’s.
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 maken ( vanwege vertrek van collega’s daar) hadden we
meerdere vacatures open staan.
In één van de volgende nieuwsbrieven stellen zij zich
voor.
Vanwege het leerlingenaantal zullen we een extragroep starten.

❖
groep B: Grote verkeersquiz en bezoek boer Sjaak
Enige tijd geleden hebben we meegedaan aan de
voorronde van De Grote Verkeersquiz in Zeewolde
en…. We zijn door!! Superleuk! Aanstaande maandag gaan twee leerlingen onze klas vertegenwoordigen tijdens de finale in RSG Levant. De klas gaat natuurlijk mee om hen aan te moedigen! Deze finale
vindt onder schooltijd plaats. Woensdag gaan we op
bezoek bij boer Sjaak. Aangeraden wordt om kleding
aan te trekken dat vies mag worden. Ouders die
meegaan naar de boer ontvangen nog informatie.

❖

❖

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.
❖

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

Afscheid en nieuwe collega’s
Helaas nemen we afscheid van een aantal collega’s.
Marije Weggen en Elkie gaan allebei na de zomervakantie werken in de buurt van hun woonplaats.
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❖

Sommige kinderen moesten 3x geroepen worden
voor ze wakker werden.
Nadat we alles ingepakt hadden zijn we op de fiets
gestapt om terug te gaan naar Zeewolde.
Precies op dat moment begon het erg hard te regenen… maar dat vonden we ook wel gezellig.
Gelukkig konden we lekker opwarmen in de MC Donalds.
Daarna was het nog een uurtje fietsen en konden we
daarna lekker naar huis om uit te rusten.
We kijken terug op een ontzettend leuk kamp!
❖

Data:
22 juni
1 juli

Studiedag
Studiedag

Kamp groep 7/8
Van maandag 30 mei tot en woensdag 1 juni zijn wij
op kamp geweest!
We waren te gast op het YMCA kampeerterrein in
Hulshorst.
Bij aankomst waren we gelijk enthousiast over het
kamp.
Een super mooi terrein midden in de bossen.
De eerste dag hebben we gebruikt om de tenten in
te richten en de omgeving te leren kennen.
We hebben een puzzeltocht gedaan door het bos en
over de heide.
In de avond gingen we lasergamen, dat was super
leuk!
Als afsluiting van de dag hebben we een kampvuur
gemaakt, marshmallows geroosterd en een film gekeken.
De eerste nacht was alles nog nieuw en spannend
dus was het al diep in de nacht voor iedereen sliep.
De tweede dag hebben we vooral gebruikt om samen verschillende activiteiten te doen.
Lasergamen stond natuurlijk ook weer op het programma!
In de avond kregen we bezoek van de andere juffen
van school. Samen met die juffen hebben we een
spel gedaan.
De juffen zaten allemaal met een gekleurde sok in
het bos en de kinderen moesten de juiste kleur sok
zien te vinden.
Ook juffen kunnen zich erg goed verstoppen 😊
Deze avond begonnen sommigen de vermoeidheid
al wel te voelen, dus werden de tenten al wat sneller
opgezocht.
De volgende ochtend kostte het iedereen wat meer
moeite om wakker te worden.

18-10-21
27-12-21
Voorjaarsvakantie
28-02-22
Goede vrijdag
15-04-22
Tweede Paasdag
18-04-22
Meivakantie
25-04-22
Hemelvaart
26-05-22
Tweede Pinksterdag 06-06-22
Zomervakantie 2022 11-07-22
Herfstvakantie
Kerstvakantie

22-10-21
07-01-22
04-03-22

06-05-22
27-05-22
19-08-22

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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