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Nieuwsbrief 2 september 2022
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 ontsnappen. En Jonatan, die met gevaar voor eigen leven onderzoekt 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 kinderen zelf tegen het leven aankijken.

Ik heb hiervoor 8 jaar gewerkt op een Daltonschool.
In mijn vrije tijd trek ik graag op met vriend(inn)en.
Verder houd ik van:
Sporten (hardlopen, bootcamp, bodypump, kanoën,
wandelen) en een museum, theater, bioscoop of festival bezoeken.
Om uit te rusten zit ik graag op de bank te lezen in
een boek, de zaterdagkrant of een tijdschrift.
Hartelijke groet
Birgit
❖
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 aanwezig zijn.

❖

❖
Beste ouders/verzorgers,
In deze nieuwsbrief stel ik mij voor als nieuwe leerkracht op De Springplank.
Ik heet Birgit Koeman en ben 55 jaar. Ik heb een
dochter van 24 en een zoon van 21 jaar. Mijn vriend
heeft drie zoons.
Dit schooljaar heb ik groep B van locatie Zeewolde
onder mijn hoede. Ik ben op deze school hartelijk
ontvangen en heb veel zin in het (samen)werken
met mijn klas en het team.

Corona
Op school merken we dat Corona weer rond gaat.
Deze week hadden we helaas drie collega’s met Corona.
We doen altijd onze uiterste best om vervanging te
regelen. Dat lukt echter niet altijd, ook gezien de
krapte in personeel. 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
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dagen thuisblijven, daarna mogen ze als de klachten
weg zijn weer naar school. Bij onze administratie
kunt u gratis zelftesten ophalen.
❖
Stagiaires
Als school bieden we graag een plek aan stagiaires.
De komende weken zijn er twee nieuwe gezichten te
zien. Iris komt stage lopen in groep A en magdalena
in groep B.
❖
Verlof
Soms kan een leerling niet naar school. Daarvoor zijn
een aantal geldige redenen. Dit heet geoorloofd verzuim.
Geoorloofd verzuim is bijvoorbeeld:
ziekte
schorsing(externe link)
religieuze feestdag
huwelijk
begrafenis
Er moet toestemming aan de school worden gevraagd. 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 neven of nichten.
Bij ernstige levensbedreigende ziekte van familie zonder uitzicht op herstel: maximaal 10
dagen.
Bij overlijden van familie: ouders: maximaal
5 schooldagen
broer, zus of grootouders: maximaal 2
schooldagen
oom of tante, neef of nicht, of overgrootouders: 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 huwelijksjubileum van de ouders/verzorgers of grootouders: maximaal 1 schooldag.

De volgende situaties zijn geen geldige reden voor
verlof:
familiebezoek (in Nederland of in het buitenland)
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 verzuim 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 geïnspireerd 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 vrijblijvend 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)
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30 juni 2023

Lesvrije dag ( i.v.m. voorbereiding volgend schooljaar)

Vakantierooster

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