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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 kinderen hoeven hier niets voor mee te nemen. 
Zij krijgen van school een bord, beker en bestek. 
En uiteraard staat er een ontbijtje voor de kinderen 
klaar. 
 
Wilt u speciale dieetwensen of dingen waar we reke-
ning mee moeten  
houden doorgeven aan de leerkracht van uw 
zoon/dochter? 

❖  

De Oriënt in Zeewolde 
De onderwijsactiviteiten van locatie Oriënt verhui-
zen per 1 augustus 2024 naar Harderwijk. Het Col-
lege van Bestuur van Landstede Groep, waar Oriënt 
onder valt, heeft dit besluit met instemming van de 
Medezeggenschapsraad genomen. De ingestroomde 
groep leerlingen van dit schooljaar (2022-2023) is 
daarmee de laatste groep die start op deze locatie. 
Ouders en leerlingen van locatie Oriënt zijn hierover 
reeds geïnformeerd 
 

❖  

Paddenstoelen ontdektocht 
Op maandag 17 oktober gingen de kinderen van 
groep A op paddenstoelen ontdektocht. 
Samen met Harry en Conny van de Roode schuur gin-
gen de kinderen het bos in. 
Gewapend met een paddenstoelenzoekkaart, ver-
grootglas en spiegeltje gingen de kinderen op zoek. 
Al snel werden de eerste paddenstoelen gevonden. 

Door het spiegeltje konden de kinderen ook onder 
de hoed van de paddenstoel kijken. 
Zo konden zij de plaatjes en zaadjes zien. 
Het was een heerlijke ochtend in het bos. 

 
 

Spelend leren 
In groep A staat het spelend leren centraal tijdens de 
rekenlessen. 
De kinderen werken in spelvorm aan de verschil-
lende rekendoelen. 
Zo maken de kinderen bijvoorbeeld de wijzers van 
de klok met klei. 
Kleien is natuurlijk super leuk, maar ondertussen le-
zen ze de tijd op de kaart, bedenken  
ze hoe de wijzers dan op de klok moeten staan en 
maken ze de klok kloppend. 
Of je speelt een potje memorie omdat je dat een 
leuk spelletje vindt  
én terwijl je dat doet moet je steeds bedenken 
welke twee getallen samen 10 zijn  
of bedenken welke tweelingsom (2+2/6+6) bij welk 
antwoord hoort.  
Door handelend bezig te zijn maken de kinderen zich 
de doelen eigen. 
De kinderen zijn super actief betrokken bij de lessen. 
Daarnaast maken we ook opdrachten uit het werk-
boek om dat wat we door middel  
van spelen hebben geleerd toe te passen in het 
werkboek. 
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❖  

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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