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

❖  

Kind op Maandag 
Woorden kunnen verschil maken tussen wanhoop 
en hoop, tussen angst en vertrouwen. Dat laat de 
profeet Jesaja zien als hij de woorden van God over-
brengt aan mensen. Deze week horen we over de 
roeping van Jesaja en over zijn visioenen van een 
nieuwe koning en een vredestijd. 

 
Zondag 27 november was 1e adventsdag. In de groe-
pen besteden we hier aandacht aan. 
 

Advent 
Advent is kijken naar wat komt, 

hoewel er weinig licht is. 
Je steekt een kaars aan in de nacht, 

omdat je iets van God verwacht 
een wereld waar het licht is. 

Advent is kijken naar wat komt, 
zoals toen, lang geleden, 

Er werd een kind van God verwacht, 
een kind van licht, een kind vol kracht, 

een kind dat zorgt 
voor vrede 

Advent is kijken naar wat komt 
Advent is durven hopen. 

Het kerstkind is een nieuw begin. 
We slaan een weg van vrede in. 

Die moet je verder lopen. 

 
Advent is kijken naar wat komt 

Advent is durven dromen. 
Is licht zien in de duisternis, 
geloven dat God met ons is 

en dat zijn rijk zal komen 

 
 

❖  

Kerstviering 
We zijn op weg naar Kerst: Jezus, het licht van de 
wereld, kwetsbaar en klein geboren in een stal.  In 
deze Adventstijd willen we denken aan mensen heel 
dichtbij die een extraatje kunnen gebruiken. Vanaf 
maandag 12 december t/m vrijdag 23 december 
gaan we op school etenswaren inzamelen voor de 
Voedselbank Harderwijk-Ermelo-Putten. Houd de 
Parro berichten hierover in de gaten.  
De Kerstviering van de Springplank is op vrijdag 23 
december om 11.00 uur in de Plantagekerk, Stati-
onslaan 136, Harderwijk. (let op: tijd is aangepast) 
Van harte welkom! Leerlingen gaan na afloop van de 
Kerstviering met hun leerkrachten terug naar school.  
Rond 12.15uur is er voor ouders een warm choco 
moment op het schoolplein.  
Om 12.30uur gaan alle leerlingen uit en begint de 
Kerstvakantie. 
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Sinterklaas 2022 
Vandaag is Sinterklaas op school geweest met 2 Pie-
ten. 
Wat was het spannend, zou hij wel komen bij ons op 
school? 
Maar hij kwam aan in een unimog, een auto speciaal 
voor het werken in de bossen. 
De pieten wilden dat ook wel!   Ze liepen rond met 
een bladblazer, een hark en een bezem, ze wilden 
het hele schoolplein weer netjes maken, maar de 
Sint stak er een stokje voor. De pieten willen Sinter-
klaas toch helpen en pakjes uitdelen?  Tja, dat is het 
leukste wat er is! 
Sinterklaas en de Pieten hebben alle kinderen van de 
school gezien en gesproken, er stond weer veel goed 
nieuws in het Grote Boek! 
De kinderen hebben genoten van het gezellige feest 
en iedereen is verwend met mooie cadeaus. 
 

❖  

Lerarentekort 
Landelijk is er een groot lerarentekort. 
Ook binnen onze stichting is dit een onderwerp van 
gesprek. Hoe gaan we met deze tekorten om? 
Gaan we het anders organiseren? Is een 4 daagse 
schoolweek een optie? We onderzoeken alle moge-
lijkheden.  
Ondertussen blijven we mensen werven. Gelukkig  
zijn er nog steeds mensen geïnteresseerd om in het 
speciaal basisonderwijs te gaan werken. 
 
Data: 
 
Studiedagen/lesvrijedagen 2022-2023 

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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