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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 

 
 

❖  

Versieren voor kerst 
Dinsdagavond om 19.30 uur gaat de ouderraad de 
school in kerstsfeer brengen. Heeft u zin om te ko-
men helpen? We horen het graag! U kunt zich opge-
ven via Parro! 

❖  

Kerstviering 
Op 22 december vieren we het Kerstfeest. 
Om 9.00 uur zullen de kinderen dit in school geza-
menlijk vieren. Om 18.00 uur zullen de kinderen ont-
vangen worden in de klas en zullen zij heerlijk met 
elkaar eten. Dit eten wordt door de ouders zelf 
klaargemaakt. 
Deze gerechten kunt u op 14 en 15 december bij de 
klas van uw kind uitzoeken om te maken. Er zal dan 
namelijk een boom op de klasdeur hangen met 
daarop de gerechten die de kinderen hebben be-
dacht. 
Om 19.00 uur haalt u, uw kind weer uit de klas en 
kunt u samen met uw kind op de Kerstmarkt leuke 
knutsels kopen die uw kind en andere leerlingen 
hebben gemaakt. Bij binnenkomst kunt u een strip-
penkaart kopen van €3,- of €5,- Verdere instructies 
hierover volgen nog. 
Het doel wat dit jaar is gekozen voor het ingeza-
melde geld wordt de Hermelijnhof. 
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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. En 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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