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Geachte ouders/verzorgers, 
Hierbij ontvangt u de twintigste 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 
Help jij mij? 
1 Samuel 18:16-30 en 19: 1-17 

 
David is enorm populair bij het volk. Koning Saul 
wordt er jaloers van en probeert David te doden. Da-
vid is getrouwd met Michal, de dochter van de ko-
ning. Zij helpt hem om te vluchten. 

 
 
 
 
Rapporten en oudergesprekken 
De laatste rapporten gaan vandaag mee met de kin-
deren. Komende week zijn de oudergesprekken. 

 
❖  

Op tijd naar school 
Het blijft een niet groot, maar wel hardnekkig pro-
bleem. Kinderen die te vroeg op school komen. We 
willen graag dat de groepsleerkrachten ’s morgens in 
alle rust nog de laatste voorbereidingen kunnen tref-
fen voor hun lessen. Om vijf over half negen openen 
wij de deur en kunnen de kinderen vast naar binnen, 
want om kwart voor negen beginnen de lessen. 

Vanaf vijf over half negen is er toezicht op het plein, 
in de gangen en de klassen. Een groeiende groep 
kinderen komt al eerder naar school en treft dan een 
nog gesloten deur aan. Er is dan geen toezicht, waar-
door het risico van ruzies groter wordt. In de nieuws-
brief en op Parro hebben we hier vaker aandacht 
voor gevraagd. Wilt u er ook op letten dat uw zoon 
of dochter niet te vroeg naar school komt? 

❖  

Oudertevredenheidsonderzoek 

We willen ook dit jaar graag weer een tevreden-

heidsonderzoek doen bij alle ouders. We kiezen er 

nu voor om dit digitaal te doen. Alle ouders krijgen 

maandag een mail en kunnen dan via deze mail de 

vragenlijst digitaal invullen. 

We zouden het erg fijn vinden als alle ouders de vra-

genlijst invullen. We horen graag waar jullie tevre-

den over zijn, maar ook de verbeterpunten. Dit kun-

nen wij dan weer mooi meenemen in het nieuwe 

schooljaar! 

 
 
PoppyPLaytime 
Als je kinderen hebt op de basisschool dan heb je er 
ongetwijfeld over gehoord: Poppy Playtime. Klinkt 
het niet bekend? Dan heb je vast wél gehoord van 
het immens populaire karakter uit deze game: Huggy 
Wuggy. Ook buiten de game, op social media en in 
Roblox bijvoorbeeld, is Huggy Wuggy namelijk popu-
lair. Alleen wat is het eigenlijk voor een spel waar hij 
uit voort is gekomen? Waar moet je als ouder op let-
ten? En voor welke leeftijd is Poppy Playtime ge-
schikt? 
We willen u, als ouder, er alert op maken dat dit een 
horrorgame is en geschikt voor kinderen vanaf 12 
jaar. 
Wilt u er meer informatie over? Kijk dan op: 
https://www.jmouders.nl/poppy-playtime-ouders-
game/ 
 

❖  

Leergeld Randmeren 
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Leergeld Randmeren is een stichting die kinderen fi-
nancieel ondersteunt, zodat zij kunnen meedoen 
aan school-, sport en cultuuractiviteiten ook daar 
waar het algemene welzijn van het kind in het ge-
ding is. Steeds meer kinderen in de gemeenten kun-
nen om financiële redenen niet meedoen aan deze 
activiteiten. Momenteel groeien in de gemeenten 
Harderwijk, Ermelo, Putten en Zeewolde 1 op de 10 
kinderen op in armoede. Zij staan vaak letterlijk 
langs de zijlijn. Leergeld Randmeren wil deze kin-
deren (weer) laten meedoen. Onze missie is om soci-
ale uitsluiting van kinderen te voorkomen! De kleine 
beurs van ouders mag geen reden voor sociale uit-
sluiting van de kinderen zijn. 
 
Wij bieden kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 
t/m 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en 
buitenschoolse activiteiten. Door ondersteuning van 
Leergeld kunnen kinderen hun zwemdiploma halen 
of op muziekles. Daarnaast ondersteunen wij regel-
matig bij de aanschaf van een laptop, sportkleding 
en/of een (tweedehands) fiets. Allemaal normale le-
vensbehoeften, waardoor kinderen zich kunnen ont-
plooien, ontwikkelen en het gevoel hebben er bij te 
horen.  
 
Laat alle kinderen meedoen! 
Want nu meedoen is straks meetellen! 
www.leergeld-randmeren.nl 
 

❖  

Studiedagen 
Op 22 juni en 1 juli hebben we twee lesvrije dagen. 
Op de jaarkalender hebben we dit “studiedagen” ge-
noemd. Deze dagen richten we ons echter niet op 
studie maar bereiden we ons met elkaar voor op vol-
gend jaar. Op 22 juni stond de groepsindeling cen-
traal. Binnen onze school kijken we elk jaar weer 
zorgvuldig naar de samenstelling van de groepen, 
deze wisselt ook elk jaar. Daarna is de “warme over-
dracht”, we vinden het belangrijk dat de kinderen 
goed worden overgedragen aan de nieuwe leer-
kracht zodat ze komend schooljaar goed kunnen 
starten.  
Op 1 juli gaan we aan de slag met het indelen van de 
niveaugroepen, waarna we de groepsplannen voor 
volgend jaar kunnen gaan maken. 
Zo gaan we met z’n allen goed voorbereid het 
nieuwe schooljaar in. 
 
 
Data: 
1 juli Lesvrije dag voor de kinderen. 

   
 

 
 
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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