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

❖  

Kind op maandag 
Week 41 (10/10 - 14/10) – Hulp is onderweg 
De Israëlieten zijn op weg door de woestijn. God 
zorgt voor hen met kwartels en manna. Nadat Mo-
zes met zijn staf op een rots slaat, komt er water uit. 
Onderweg komt Mozes’ schoonvader Jetro bij hem 
op bezoek. Hij geeft Mozes wijze raad: Mozes moet 
niet alles alleen doen, maar zijn verantwoordelijk-
heid delen met anderen. 

 
 

 

❖  

Fietskeuring 
Op woensdag 19 oktober worden de fietsen op de 
Springplank gekeurd door vrijwilligers van VVN. Deze 
keuring is gratis en gebeurt op het schoolplein. De 
leerlingen van groep 4 t/m 8, die hun fiets gekeurd 
willen hebben, moeten op de keuringsdag met de 
fiets op school komen. Wij gaan er van uit dat u, de 
ouders, vooraf de fietsen hebben gecontroleerd en 
de batterijen hebben vervangen. Na afloop krijgt uw 
kind de  felbegeerde OK-sticker. Tenminste, als de 
fiets veilig en in orde is.  

 
Voorkom teleurstellingen en loop nu nog de eisen in 
de checklijst na.   
 

 
❖  

 

Gi-ga-groen 

Woensdag was het een 
hele speciale dag bij 
ons op school. 
We hadden namelijk 
de opening van de Kin-
derboekenweek met 
het thema: Gi-ga-
groen. 
Samen hebben we lekker gezongen en gedanst op 
het plein. 
Zelfs de burgemeester van Harderwijk was bij ons op 
bezoek! 
Hij moest wel even puzzelen waar we nou eigenlijk 
mee bezig waren maar gelukkig konden een paar 
kinderen hem helpen. 
Ook heeft hij nog aan een paar klassen voorgelezen. 
Het was een gi-ga-leuke opening. 
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❖  

 
Dag van de leraar 
4 oktober was het de dag van de leraar. Altijd een 
goed moment om onze collega’s te laten merken 
hoe blij we met hen zijn.  
Op deze dag wordt er wereldwijd stilgestaan bij het 
belang van leerkrachten, scholen en onderwijs. De 

dag wordt ge-
vierd in ruim 
90 landen we-
reldwijd. 
Fantastisch 
hoe iedereen 
binnen ons 
team betrok-
ken is en zich 
inzet voor 
onze leer-

lingen.  
Dankbaar dat we samen het team van de Spring-
plank mogen zijn! 
 

❖  

 
 

Bloemen 
Maandag 10 oktober was een bijzondere dag voor 
mij en voor ons als Springplank-leerkrachten.  
Het was geen dag van de leerkracht en toch kregen 
we bloemen.  
De moeder van J.(oud-leerling) kwam ons bedanken. 
Ze had een prachtbos bloemen bij zich omdat: 
“Ik zo blij ben met jullie. Zonder jullie op De Spring-
plank zou J. nooit gekomen zijn waar hij nu is: afge-
studeerd aan de universiteit van Groningen. 
Jullie hebben de basis gelegd. Ik weet ook wel dat 
niet elk kind zo ver komt. J. ging van VMBO (LWOO) 
naar MBO, HBO, WO. 
Maar ik wil deze bos bloemen aan je geven want de 
eerste stap zette J. bij jullie!” 
Deze blijde moeder bleef nog even zitten en vertelde 
dat het ook wel eens moeilijk was geweest.  
“Maar J. zette door en wij als ouders steunden hem. 
Dat is belangrijk”. 
 
Met vriendelijke groet, 
Marry Aalbers-Wisselink 
 

 
 
 
 
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) 
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Vakantierooster 

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