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

❖  

Kind op maandag 
Hoe komen we hier uit? 
Exodus 8:16 - 9:35, 10, 11 en 12:1-51 
 
Omdat de farao blijft weigeren komen er steeds 
meer plagen in het land: ongedierte, veepest, nare 
plekken, hagel, sprinkhanen en duisternis. Nadat de 
farao nog steeds niet luistert, sterft in elk huis van 
Egypte de eerstgeborene. Dan zegt de farao dat de 
Israëlieten moeten vertrekken; hij vraagt Mozes om 
voor hem te bidden. Midden in de nacht trekken ze 
weg uit het land, op weg naar een nieuwe toe-
komst.. 
 

 
 

❖  

Afscheid nemen 
Beste ouders, we willen u vragen om buiten van uw 
zoon of dochter afscheid te nemen. De leerkrachten 
kunnen zo binnen alle aandacht aan de kinderen ge-
ven. Wilt u iets doorgeven dan kan dit altijd via Parro 
of via de leerkracht die bij het hek staat. Na school-
tijd heeft de leerkracht de gelegenheid u te spreken. 
 

❖  

 
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?! 

❖  

 
Schoolafspraken 
Het schooljaar start altijd met de Gouden weken. 
We investeren dan in de groepsvorming. Ook staat  
elke week één van de Gouden afspraken centraal. 
Dit zijn de afspraken: 

1. Ook al is iemand anders dan jij, hij hoort er 

wel bij! 

2. We noemen elkaar bij de voornaam. 

3. Samen spelen is fijn, iedereen mag er zijn. 

4. We lachen alleen om dingen die leuk zijn 

voor iedereen! 

5. Er is er één die praat zodat het beter gaat. 

6. Houd je handen en voeten bij jezelf! 

7. Zeg bij een ruzie maar gauw ‘stop’ en zoek 

een juf of meester op! 

8. Complimenten geven is pas stoer 

9. We gaan rustig naar binnen en naar buiten! 

10. Ruim je eigen spullen op, dan 

houden we De Springplank netjes en tiptop! 
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COVID 
We hopen natuurlijk niet dat COVID weer zo erg de 
overhand neemt dat we maatregelen moeten ne-
men. 
We zijn als school verplicht een plan te hebben voor 
het geval dat. We houden hierbij de richtlijnen van 
het ministerie voor OCW aan: het Sectorplan Covid-
19. In de bijlage ook een brief van de bestuurder van 
Educare hierover. 

❖  

Reminder: 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. Fijn als deze dag zoveel mogelijk kin-
deren op hun eigen fiets naar school komen! 

❖  

Stichting Educare viert 75 jaar speciaal onderwijs 
op de Veluwe 
ma 26 sep, 12:54 Onderwijs 
 
Afgelopen maandag was het studiedag. Deze dag 
stond voor alle collega’s in het teken van Educare 75 
jaar. Marco Jansen (Harderwijker courant/Nunspeet 
Huis aan Huis) schreef hierover het volgende in de 
media:  
 
“Stichting Educare vierde maandag 75 jaar christelijk 
speciaal onderwijs op de Noordwest Veluwe. In de 
Nestlé zaal van theater Veluvine in Nunspeet waren 
300 leerkrachten, bestuurders en medewerkers van 
de stichting bijeen voor dit jubileum. 
Bestuurder Jan Lindemulder refereerde aan de laat-
ste gezamenlijke ontmoeting in oktober 2019, ook in 
de Nestlé zaal. Door de coronaperiode was dit lange 
tijd niet mogelijk, vandaar dat er nu pas afscheid ge-
nomen kon worden van tien medewerkers die met 
pensioen zijn gegaan, onder wie Bert Veldhorst. De 
oud-directeur van De Springplank in Harderwijk 
(1981-2020) werkte mee aan het jubileumboek. “Op 
28 maart 1947 is de stichting opgericht in Harder-
wijk. Er werd lesgegeven in een oud pand op de 
Vischmarkt. Vanaf het begin waren leerlingen onge-
acht geloofsovertuiging welkom’’, vertelde hij. In 
1950 werd de Koningin Julianaschool opgericht in 
Harderwijk, in 1967 gevolgd door De Brug. In 1976 
startte De Arend in Nunspeet met speciaal onderwijs. 
In Harderwijk zijn nu drie scholen: De Lelie (vanaf 
1971) voor moeilijk lerende kinderen, speciaal basis-
onderwijs De Springplank (fusieschool vanaf 1999), 
en MijnSchool voor praktijkonderwijs (vanaf 1979). 
In 2007 kwam er een dependance in Zeewolde en dat 

jaar werd ook DrieKansen geopend in Ermelo. Sinds 
2014 is er ook in Nijkerk speciaal basisonderwijs: de 
Koningin Emmaschool.” 
 
Na de pauze inspireerde Suze Roelofs-Emonds ons in 
een lezing over het spanningsveld tussen vertrou-
wen en ruimte geven in situaties die moeilijk zijn. 
 

❖  

 

 
Kamp groep 8 
 
Wout: Ik was op school met mijn fiets. Mama was 
met de auto want ik ging op schoolkamp. We gingen 
met de fietsen. Eerst gingen we naar de watertoren. 
Toen gingen we naar de toekantoren. En toen gingen 
we naar de hei maar we zagen …. militairen oefenen 
met helikopters. Ze gingen eerst landen en toen gin-
gen ze weer om hoog en toen gingen ze een rondje 
vliegen en toen gingen ze hun wapen laten zien En 
dat was echt leuk om te zien. En toen waren we op 
schoolkamp en ik was moe !!!! Maar we moeten nog 
tassen tillen. Maar eerst horen we in welke tent we 
zaten. We hadden: tent 5. Ik zat met Jesse Ruben en 
Anthony.  
Senna: Op tafel stond water voor  de  reis  en een 
hesje. Die trok ik aan en we liepen naar de fiets en 
ging in de rij staan naast Isabel  en alle klassen 
zwaaien ons uit. en gingen   naar de watertoren  om 
te spelen en de  toekantoren en toen door  fietsen                
bos en Zandverstuiving.  Ik klom in  de boom  maar 
daar zaten processierupsen en moest ik weg uit de 
boom  en zag een andere boom en ging daar in en  
at mijn brood 
Ivan: Dan gingen we naar Beekhuizerzand. En toen 
gingen we naar YMCA. De betekenis van het woord 
is: Young Men’s Christian Association.  
Tobias: Daarna gingen we rond kijken. Het kamp was 
niet zo groot maar wel leuk. 
Anthony: Daarna gingen we fietsend richting het 
Beekhuizerzand. Daar gingen we lunchen en zochten 
we naar hulzen. Verderop hoorden we soms wat la-
waai van de Militairen. Toen gebeurden er iets geks. 
Opeens kwamen legerhelikopters onze kant op. Ze 
waren gewoon aan het oefenen boven onze neus! 
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Dat vergeet ik nooit meer wat een lawaai was dat! 
Toen ze weer wegvlogen moesten we verzamelen. 
We gingen weer richting het kamp. Het YMCA Kamp 
dus. 
Toen we op kamp kwamen moesten we regels ver-
zinnen wat wel of niet mocht. Toen we klaar waren 
gingen we ons tent inrichten. Ik zat bij Ruben Jesse 
en Wout in de tent. Het was super gezellig. daarna 
gingen we ons spullen uitpakken. Daarna hadden 
veel vrije tijd ik kon ieder geval niet klagen! Daarna 
gingen we verzamelen en gingen we bosgolf. eigen-
lijk boerengolf maar bosgolf klonk kampachtiger dan 
boerengolf ik zat bij Romy P delila en ivan. Na het 
bosgolven gingen we terug. We gingen toen over 
een half uur avondeten. dus wat vrije tijd hebben we 
veel deze kamp! Het avondeten was lekker en prima. 
Het was Macaroni en groentesoep en toetje. Na het 
avondeten gingen we weer spelen. Sommige kin-
deren hadden corvee   
Het nachtspel was het griezeligst. We moesten Mo-
nopoly Briefjes van Juf Martha naar Juf Aukje bren-
gen. Maar we moesten sluipend en je heel erg klein 
maken. Om dat het makkelijkst was. En om het het 
snelst was. We hadden gewonnen maar vraag mij 
niet af hoe!  
’s Middags deden we bos golf  
Guido: Het is eigenlijk boeren golf maar dan in het 
bos met natuurlijke obstakels.  Wij begonnen bij 
hole 3 er waren er 10 het lukte niet al tijd.  
Muriël: Het was leuk op kamp, maar in de tent was 
het wel koud. De eerste avond deden we disco en 
het nachtspel de volgende ochtend  gingen we 
zwemmen en  deden vuur en spons en water  
Wende: Ook hadden we de bonte avond. Dat vond ik 
spannend. Want we  hadden een stuk gedaan ik en  
eva. We moesten ook ons bed op maken. We gingen  
een film kijken. 

Over kamp! 
In de tent was het koud! 
En de disco was heel vet! 

Het eten was lekker. 
En de soep was het lekkerst. 

Er was bende in de tent! 
We gingen zwemmen. 

De vader van ruben en guido waren er ook! 
De natuur was mooi! 

Ik heb een kikker gevangen! 
Het was op woensdag 21 september,donderdag 22 

september, 
vrijdag 23 september. Dat was het doei. Kayleigh 

 

 
❖  

Doppenactie 
De doppenactie stopt.  Jarenlang hebben we voor 
het goede doel doppen opgehaald. De mensen die 
dit deden zijn hier door omstandigheden mee ge-
stopt. 

❖  

Data: 
 
Studiedagen/lesvrijedagen 2022-2023 

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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