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

❖  

Kind op maandag 
Zie je het nog zitten? 
Een groep verkenners gaat kijken in het beloofde 
land. Ze vertellen dat het een rijk land is met enorme 
vruchten; maar ook met enorme inwoners waar ze 
nooit van kunnen winnen. De meeste verkenners 
zijn somber, maar Jozua en Kaleb zeggen dat Israël 
moet blijven vertrouwen op de Heer.. 

 
 

❖  

Sinterklaas 2022      

  
Sinterklaas is  al weer bijna in Zeewolde.  
De viering van zijn verjaardag kunnen wij ook dit jaar 
natuurlijk niet aan ons voorbij laten gaan.  
Wij zijn erg blij met de betrokkenheid van de ouder-
raad die ook dit jaar weer actief is bij dit feest voor 
de kinderen. 
 

 
 
Om in de Sint stemming te komen mogen alle kin-
deren op donderdag 24 november hun schoen zet-
ten in de klas. 
 
Sinterklaas heeft ons laten weten op vrijdag 2 de-
cember zijn verjaardag te komen vieren bij ons op 
school.  
 
De kinderen starten de dag in hun eigen klas. Daarna 
gaan we buiten op het plein de Sint en zijn Pieten 
verwelkomen met onze liedjes (9:15u.).  
Na zijn aankomst zal Sinterklaas met zijn Pieten de 
tijd nemen voor een bezoekje aan de klassen.  
 
De kinderen van groep B, C & D vieren het Sinter-
klaasfeest met prachtige zelfgemaakte surprises, 
hiervoor worden in de klassen lootjes getrokken.  
 
Alle kinderen krijgen op 2 december drinken en wat 
lekkers voor in de kleine pauze.  
De kinderen zijn op de gewone schooltijd uit. 
 

❖  

Studiedag 15 november 
Afgelopen dinsdag was er een studiedag. In het ka-
der van het schoolplan 2024-2027 hebben we verder 
gewerkt aan onze missie en zijn we het gesprek aan-
gegaan over onze kernwaarden. 
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❖  

 
Groep B 
Woensdag gingen wij op excursie vanuit De Roode 
Schuur (IVN). Het onderwerp was: wintervoorraden. 
De gidsen waren Harry en Edwin. De kinderen kre-
gen eerst uitleg in de schuur. Welke dieren in het 
bos leggen een wintervoorraad aan? Welke dieren 
gaan er in winterslaap? Welke niet? Welke doen iets 

daar tussenin? Na de uitleg gingen we het bos in, op 
zoek naar wintervoorraad. We liepen ook langs de 
beverburcht. Het was heel erg leuk. We hadden ge-
luk met het mooie weer. Tip voor zondag: Zondag 
kun je met je kind braakballen uitpluizen bij De 
Roode Schuur. Het is van 13:00 tot 16:00 uur. De 
toegang is gratis. https://www.puurzee-
wolde.nl/even...n-puur-zeewolde/ 

 

 
 

 
 

 
 
 
Data: 
 
Studiedagen/lesvrijedagen 2022-2023 

23 februari 2023 Studiedag- leerlingen vrij 

12 mei 2023 Studiemiddag- leerlingen 
vanaf 12.00 uur vrij 

https://www.puurzeewolde.nl/evenementen-puur-zeewolde
https://www.puurzeewolde.nl/evenementen-puur-zeewolde
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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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