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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. 

 

 
❖  

 
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 gevierd in ruim 90 landen wereldwijd. 
Fantastisch hoe iedereen binnen ons team betrok-
ken is en zich inzet voor onze leerlingen.  
 
 

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

❖  

Kinderboekenweek 
Donderdag 6 oktober werden we op het plein 
ontvangen met het liedje van de Kinderboekenweek 
GI-GA-GROEN.  Daarna  was er in de hal de opening. 
Hier werden we ontvangen door Barbara Bos  
(juf Bianca). Ze vertelde dat ze veel in het bos komt 
en dat ze daar veel dieren tegenkomt. Ze heeft het 
verhaal van Egalus voorgelezen. Dit verhaal ging 
over haar lievelingsdier de egel. Het was een grote 
verrassing dat er een boer (juf Nanda) langskwam. 
Ze bracht een kruiwagen vol met boeken. Elke groep 
kreeg een boek cadeau. De tafel in de hal lag vol met 
boeken, die in de klas gelezen konden worden.  
Afgelopen donderdag hebben de oudste 
kinderen voorgelezen aan de jongste kinderen.  
Iedereen heeft genoten van de Kinderboekenweek. 
 

   
❖  

 
Koffie-ochtend 
Op donderdag 3 november organiseert de ouder-
raad een koffiemorgen voor de ouders/verzorgers. U 
bent van harte welkom om bij de start van de dag 10 
minuten met uw zoon of dochter mee te lezen in de 
groep. Van 9.00-9.45 uur staat de koffie klaar in de 
hal. 
 
Namens de ouderraad Jolanda zandberg en Petro-
nella Vonder. 
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Kinderboekenweek 
Op donderdagochtend 6 oktober kregen de kinderen 
bezoek van mevrouw ‘Barbara Bos’. 
Barbara is gek op het bos en kwam de kinderen ver-
tellen hoe mooi het in het bos kan zijn als je maar 
goed kijkt. 
Ze vertelde over de verschillende dieren die in het 
bos wonen en dan speciaal over een bijzondere egel 
met de naam Egalus. 
Over hem is een boek gemaakt en dat boek las zij 
aan de kinderen voor. 
Toen het verhaal klaar was kwam de gi-ga-groene 
bezorger lang. 
Deze had voor iedere groep een cadeau meegeno-
men. 
Het was een ontzettend gezellige start van de kin-
derboekenweek. 

❖  

In de muzieklessen neemt juf Renée gitaren mee en 
wie dat wil, mag het ook zelf proberen! 
 

 
 
 
 
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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