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

❖  

Kind op maandag 
Lang geleden zijn Jozef en zijn broers naar Egypte ge-
gaan. Hun nakomelingen, de Israëlieten, leven daar 
nog maar moeten als slaven werken voor de farao. 
Omdat de farao bang is dat het volk zich tegen hem 
zal keren, besluit hij dat alle pasgeboren jongens in 
de Nijl moeten worden gegooid. De moeder van Mo-
zes legt hem in een mandje tussen het riet, waar hij 
gevonden wordt door de dochter van de farao. Mo-
zes groeit op aan het paleis maar moet later vluch-
ten. 

 
 

 

❖  

 Informatieavond 
Afgelopen maandag was de informatieavond. We 
waarderen het erg dat er zoveel ouders zijn geko-
men. Fijn elkaar op zo’n avond te kunnen spreken. 

❖  

 
 
Voorstellen 
Schoolmaatschappelijk werk 

Graag stel ik mijzelf aan jullie voor. Mijn naam is Ma-
non Liest. Vanaf april 2021 ben ik als schoolmaat-
schappelijk werker 
betrokken bij de 
school. Ik ben ge-
boren in het mooie 
jaar 1975. Ik ben 
getrouwd en ik heb 
een dochter van 5 
jaar. In mijn vrije-
tijd mag ik graag 
de natuur in gaan, wandelen, fietsen, koken en bak-
ken.  
Als schoolmaatschappelijk werker maak ik deel uit 
van de commissie van begeleiding, samen met de IB-
er, orthopedagoog en schoolarts. Ik kan als schakel 
tussen thuis en school functioneren en u als ou-
ders/opvoeders/verzorgers informeren en adviseren 
bij diverse (opvoed)vraagstukken en de zorg die 
daarbij nodig is. 
Mocht u een afspraak willen maken, dan kunt u dit 
aanvragen via de juf/meester of IB-er. 
Wie weet tot ziens! 
Met vriendelijke groet,  
Manon Liest 

❖  

 
Dit jaar is de Week tegen pesten van 26 september 
tot 30 september.   
De Week tegen pesten helpt bouwen aan een soci-
ale veilige groep. Ons doel is, dat alle kinderen zich 
fijn voelen op De Springplank. 
Het onderwerp van de Week tegen pesten is: 
Grapje! Moet toch kunnen?! 
Er zijn spelletjes, werkvormen en gesprekken over 
grappen die wel grappen zijn. Of grappen die echt 
niet lollig zijn. Voor grapjes moet je elkaar wel heel 
goed kennen. 
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Verder kennismaken is dan ook een goede start. Ook 
voor het maken van goede grappen blijkt dit het ge-
val. Je hebt namelijk sneller de kans vervelende 
grappen te maken over (groepen) mensen die je 
minder goed kent. Aan de ene kant lijken ze door de 
verschillen als ‘de ander’ en daar is sneller een grap 
over gemaakt. Aan de andere kant is de kans groter 
dat je een grap maakt die voor de ander niet leuk is, 
juist omdat je zo weinig over diegene weet. Als je el-
kaar beter kent, maak je dus vanzelf betere grappen! 

 
❖  

 
Fietsenkeuring 
Op woensdag 19 oktober doen wij als school mee 
met de fietsenkeuring vanuit Veilig Verkeer Neder-
land. De kinderen mogen hun fiets deze ochtend la-
ten keuren. In de bijlage meer informatie over deze 
fietsenkeuring. Fijn als deze dag zoveel mogelijk kin-
deren op hun eigen fiets naar school komen! 
 
 
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 
 

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