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Geachte ouders/verzorgers, 
Hierbij ontvangt u de tweede nieuwsbrief voor de 
start van het schooljaar 2022-2023. De nieuwsbrief 
krijgt u eens in de twee weken via Parro.  
 

❖  

Kind op maandag 
We lezen deze periode over David en koning Saul. 
David verslaat de reus Goliath en is succesvol in de 
strijd. Hij wordt toegejuicht als een held. Wanneer 
ben je eigenlijk een held? Ook andere personen in 
de verhalen verrichten heldendaden. Zoals Michal, 
de dochter van de koning die David helpt ontsnap-
pen. En Jonatan, die met gevaar voor eigen leven on-
derzoekt of de kust veilig is voor David. 
In de zomerweken rondom de vakantie staan we stil 
bij de Bijbel als geheel en de manier waarop de kin-
deren zelf tegen het leven aankijken. 
 

 
 
 

 

❖  

Reminder Informatieavond 
Op 12 september is de informatieve ouderavond, 
noteert u deze vast in uw agenda. 
We vinden het fijn als alle ouders deze avond aan-
wezig zijn.  
 
Gezocht: luizenpluizers  
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). 

❖  

Even voorstellen 

 
 
Dag ouders, 
Sinds dit jaar ben ik een nieuwe leerkracht op de 
Springplank! Daarom wil ik me heel graag voorstel-
len aan jullie. 
Mijn naam is Tessa Bonhof en ik ben met veel plezier 
leerkracht in groep 4/5/6.  
Dit jaar ben ik in Harderwijk komen wonen, samen 
met mijn man en twee dochtertjes.  
Ik ben iemand die heel graag sport en beweegt. 
Vooral watersport doe ik graag. Suppen, surfen, 
longboarden maar ook wandelen (in de bergen) doe 
ik met veel plezier. 
Koken, reizen en samen met anderen activiteiten on-
dernemen doe ik ook heel graag.  
Met heel veel plezier ben ik dit schooljaar begonnen 
op de Springplank en ik geniet er enorm van. Ik hoop 
dat ik een mooie bijdrage mag leveren aan de ont-
wikkeling van jullie kinderen. 
Dat ik ze mag laten groeien en bloeien en ze fijne 
schooldagen mag bezorgen. Dat we samen mogen 
leren en plezier mogen maken. 
Groetjes, 
juf Tessa. 
 
 
. 
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Sinds de zomervakantie werk ik op de Springplank. 
Misschien heeft u/ hebben jullie mij al voorbij zien 
lopen. Nu is het natuurlijk wel leuk om te weten wie 
ik nou precies ben. 
Ik ben Martin van de Scheur en ik ben 41 jaar. Ik ben 
getrouwd met Daniëlle en heb 2 kinderen, Veerle 
van 7 en Thomas van 10. Sinds 2015 wonen wij in Er-
melo. In mijn vrije tijd volleybal ik graag en ben ik lei-
der (en soms trainer) van het voetbalteam van Tho-
mas. Thuis vind ik het lekker en leuk om te koken. In 
de zomervakantie hebben wij een pup gekregen: 
Kelby. Hij is lekker druk en vraagt nu nog veel aan-
dacht. Het is leuk om hem op te voeden en trucjes te 
leren. Straks als hij wat groter is kunnen we lekker 
wat langere stukken met hem gaan wandelen.  
Sinds maart 2003 werk ik als meester. Ik ben begon-
nen op een basisschool in Veenendaal in groep 7, 
daarna heb ik 7 jaar gewerkt op een speciaal basis-
onderwijsschool in Apeldoorn. Na deze tijd heb ik 
nog op 2 basisscholen in Harderwijk en Ermelo ge-
werkt, maar ik wilde toch weer graag werken in het 
speciaal basisonderwijs. Zo ben ik op de Springplank 
terecht gekomen en geef ik les in groep 7/8. Ik heb 
erg veel zin om hier te werken. Hopelijk komen we 
elkaar snel tegen! 
Als u vragen heeft, loop dan gerust binnen in mijn 
klas. 
 
Groeten, 
Martin van de Scheur 
 
Mijn naam is Petra Oving. Ik ben getrouwd met Al-
bert en woon in Ermelo.  We hebben 3 volwassen 
kinderen (27, 25 en 22 jaar). Sinds afgelopen juni zijn 
ze allemaal de deur uit. Eind december verwacht 
onze oudste dochter haar eerste kindje, dus dan 
breekt er ook voor ons een nieuwe fase aan! 
Oppassen gaat vast een nieuwe hobby van me wor-

den 😉. Ook hou ik erg van lezen, wandelen en fiet-
sen. En in de zomer trekken we er graag met onze 
tent op uit. 
Het speciaal onderwijs is voor mij een nieuwe uitda-
ging en daar heb ik veel zin in! 
Komt u gerust een keer kennismaken. 

❖  

Corona 
Op school merken we 
dat Corona weer rond 
gaat. Deze week hadden 
we helaas drie collega’s 
met Corona. 
We doen altijd onze ui-
terste best om vervan-
ging te regelen. Dat lukt 
echter niet altijd, ook ge-
zien de krapte in perso-
neel. We ontkomen er niet aan dan een klas vrij te 
moeten geven. We realiseren ons dat dit niet ideaal 
is, maar hopen op uw begrip. 
Heeft uw zoon of dochter verkoudheidsklachten, 
wilt u dan testen? Bij Corona moeten de kinderen 5 
dagen thuisblijven, daarna mogen ze als de klachten 
weg zijn weer naar school. Bij onze administratie 
kunt u gratis  zelftesten ophalen. 

❖  

Verlof 
Soms kan een leerling niet naar school. Daarvoor zijn 
een aantal geldige redenen. Dit heet geoorloofd ver-
zuim. 
Geoorloofd verzuim is bijvoorbeeld: 

 ziekte 

 schorsing(externe link) 

 religieuze feestdag 

 huwelijk 

 begrafenis 

Er moet toestemming aan de school worden ge-
vraagd. De directeur mag om een bewijs vragen.  
 
Bijzondere situaties 
Voor de volgende situaties staat vast hoeveel dagen 
verlof kan worden gegeven: 
 

 Verhuizing: maximaal 1 schooldag. 

 Bijwonen van het huwelijk van familie: in 

Nederland: maximaal 1-2 schooldagen 

in het buitenland: maximaal 5 schooldagen. 

Dit geldt voor huwelijken van ouders, broers 

of zussen, grootouders, ooms, tantes en ne-

ven of nichten. 

 Bij ernstige levensbedreigende ziekte van fa-

milie zonder uitzicht op herstel: maximaal 10 

dagen. 
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 Bij overlijden van familie: ouders: maximaal 

5 schooldagen 

broer, zus of grootouders: maximaal 2 

schooldagen 

oom of tante, neef of nicht, of overgrootou-

ders: maximaal 1 schooldag 

in het buitenland: maximaal 5 schooldagen. 

 Bij 25, 40 of 50 jarig ambtsjubileum en het 

12 ½ , 25, 40, 50 en 60 jarig huwelijksjubi-

leum van de ouders/verzorgers of grootou-

ders: maximaal 1 schooldag. 

 
De volgende situaties zijn geen geldige reden voor 
verlof: 

 familiebezoek (in Nederland of in het buiten-

land) 

 een wereldreis 

 goedkope tickets in het laagseizoen 

 omdat tickets al gekocht zijn 

 andere kinderen in het gezin zijn vrij 

 omdat het kind wel lessen kan missen 

 kroonjaren 

 
Als school zijn we verplicht om ongeoorloofd ver-
zuim te melden bij de leerplicht. 

❖  

Biedt u een warm en welkom thuis? 
  
Timon helpt kwetsbare kinderen, jongeren en hun 
gezinnen. We zetten ons elke dag in om hen een 
warm en veilig thuis te bieden. Dit doen we geïnspi-
reerd vanuit de christelijke levensovertuiging.  Er zijn 
helaas nog veel kinderen op zoek naar warm thuis. 
De vraag naar enthousiaste pleegouders die hun 
hart en huis willen opstellen groeit.  
Heeft u interesse in pleegzorg? Kom binnenkort vrij-
blijvend naar de informatieavond bij u in de buurt!  
 
Harderwijk  
Datum: dinsdag 13 september 2022 
Plaats: De Regenboog Biezenplein 1 te Harderwijk  
Tijd: 19.45 – 22.00 uur 
 
Zwolle 
Datum: dinsdag 20 september 2022 
Plaats: Ichthuskerk, Campherbeeklaan 69 te Zwolle  
Tijd: 19.45 – 22.00 uur 

Tijdens deze interactieve informatieavond kunt u 
kennis maken met pleegzorg bij Timon. Aanmelden 
of meer informatie via: deeljethuis.nl 
 
 

 
 
 
Data: 
Studiedagen/lesvrijedagen 2022-2023 

26 september 2022 Studiedag- leerlingen vrij 

21 oktober 2022 Studiedag- leerlingen vrij 

15 november 2022 Studiedag- leerlingen vrij 

23 februari 2023 Studiedag- leerlingen vrij 

12 mei 2023 Studiemiddag- leerlingen 
vanaf 12.00 uur vrij 

21 juni 2023 Lesvrije dag (i.v.m. 
groepsindeling) 

30 juni 2023 Lesvrije dag ( i.v.m. voor-
bereiding volgend school-
jaar) 

 
 
 
Vakantierooster 
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Met vriendelijke groet, Annemieke van der Krift en 
Bianca de Zoete 
directie@sbospringplank.nl 
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