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

❖  

Kind op maandag 
Mozes blijft lang op de berg om met God te praten. 
De Israëlieten twijfelen of hij nog terugkomt en vra-
gen Aäron om een gouden kalf te maken, dat ze kun-
nen aanbidden als een god. Als Mozes terugkomt 
ziet hij het volk om het gouden kalf heen dansen. Hij 
wordt woedend en gooit de stenen tafelen kapot. 
God zegt dat hij nieuwe stenen platen mee de berg 
op mag nemen zodat het verbond vernieuwd kan 
worden.  

 
❖  

Studiedag 21 oktober 
Vrijdag 21 oktober hadden we als team een studie-
dag. Deze stond in het teken van het doelgroepen-
model en het schoolplan 2024-2027. 
Het doelgroepenmodel: 
 

 
 
De diversiteit onder de leerlingen in het speciaal on-
derwijs is enorm. In het 
ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) leggen scholen 
vast wat de mogelijkheden zijn van de leerling 
en vanuit verschillende expertises en op verschil-
lende momenten wordt er bepaald wat de leerling 
nodig heeft om op het gewenste niveau uit te stro-
men. Dit is een proactief en cyclisch proces. Het 
Landelijk Doelgroepenmodel ondersteunt de school 
bij dit proces en helpt de school een goed 
beeld te schetsen van waar de leerling staat en wat 
het toekomstperspectief is. 
We kijken als scholen van Educare hoe we dit model 
kunnen invoeren. Vandaag was voor het team een 
eerste kennismaking met dit model. 
Het schoolplan: 
Voor we met het team de doelen voor het nieuwe 
schoolplan stellen willen we eerst onze missie herij-
ken. Waar staan we voor? Waarom bestaan we? 
Wat vinden we belangrijk? Vinden we kennis en 
vaardigheden het belangrijkste of normen en waar-
den of vinden we het zelf beslissingen kunnen ne-
men het belangrijkste? 
Een boeiend onderwerp wat nog vervolg krijgt. 

 
❖  
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Nationaal schoolontbijt 
In de ontbijtweek van het Nationaal Schoolontbijt 
schuiven kinderen in heel Nederland op school aan 
tafel  
voor een gezond ontbijt en een leuke les over de 
beste start van de dag. 
Zo leren kinderen op een feestelijke manier hoe be-
langrijk het is om elke dag gezond te ontbijten. 
Op vrijdag 11 november doen wij mee met nationaal 
schoolontbijt. 
Deze ochtend starten we op school met een geza-
menlijk ontbijt. 
 
De leerlingen zouden zelf weer hun bord, beker, be-

stek (inclusief lepel) en bakje mee moeten nemen. 

Het is dit keer wel belangrijk dat ze ook een bakje en 

lepel (bij het bestek) meenemen; er zit namelijk ook 

yoghurt en krokante muesli in het pakket.  

 
Wilt u speciale dieetwensen of dingen waar we reke-
ning mee moeten houden doorgeven aan de leer-
kracht van uw zoon/dochter? 

❖  

'Kom-in-je-pyjama-en-met-je-knuffel-dag’ 
In de nacht van 29 op 30 oktober is de klok weer een 
uurtje terug gegaan en daarom organiseerde GA! 
Harderwijk de Slaap Lekker Week voor groep 7.  
Het doel van de campagne is de bewustwording van 
het belang van goed slapen.  
Slaap is goed voor je gezondheid, je kunt beter na-
denken, je voelt je fitter, je kunt je beter concentre-
ren, het is goed voor je spijsvertering en humeur. Je 
voelt je dan een stuk gelukkiger! 
Groep 7 heeft een slaapquiz ingevuld, ze hebben een 
slaapboekje bijgehouden, een deurhanger gemaakt, 
filmpjes over slapen gekeken en we hebben het ge-
had over dromen.  
Het allerleukste was natuurlijk de 'Kom-in-je-pyjama-
en-met-je-knuffel-dag.' 

 
 

❖  

Gigagroen 
Met groep 6 en groep 6/7 naar het bos. 
Omdat het thema van de kinderboekenweek Giga-
groen was… 
   
 In het bos was heel leuk   
We ging en een hut bouwen.  
En we vonden een boom die lag. 
 En we probeerde de boom los te maken. 
we sprongen op de boom. 
 en ik vond een hut .  
einde.           
Van Bart                     
 
 
  We gingen naar 
het bos    
  Het was leuk in 
het bos. 
Ik ging met levi 
en corrné een 
hut bouwen. 
En de juf heeft 
ook mee gehol-
pen. 
Van Guilliano 
 
 ik heb ge klom-
men in het bos 
en ik heb leuk ge 
speeld 
en ik hep met de meiden jolina en maaida en Tigui  
ge speeld 
en ik ging naar mij boom hut toe. 
Van Jeffrey 
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Kerst 
Vrijdagmorgen 23 december is de kerstviering in 
de Plantagekerk . Is er een ouder die het leuk 
vindt om vooraf en na afloop van de viering op 
de piano te spelen? Dan graag een Parro be-
richtje naar de leerkracht.   
 

❖  

Data: 
 
Studiedagen/lesvrijedagen 2022-2023 

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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