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Nieuwsbrief 
 

 Oktober 2020-2021 

Van de directie 

Twee weken geleden startte ik met het 
schrijven van een inleiding voor deze 
nieuwsbrief. Ik schrijf vandaag een 
nieuwe versie, omdat ik vorige week 
onaangenaam werd verrast door een 
groot aantal leerkrachten dat uitviel. 

Aanvankelijk wilde ik opmerken dat we 
erg blij mogen zijn met de beperkte 
uitval en het goede leerklimaat in de 
school. En die uitspraak is ook waar, 
tenminste, tot vorige week. We hebben 
tot dusver alleen in de tweede week na 
de zomervakantie beperkt uitval gehad 
en klassen naar huis moeten sturen. 

De laatste week voor de herfstvakantie 
hadden we het zwaar, wij allemaal. We 
hadden 2 leerkrachten die positief zijn 
getest; er was een aantal met 
griepverschijnselen die niet naar 
school kon; er moesten er 3 in 
quarantaine omdat nauwe contacten 
van hen positief waren. Dat betekent 
dat er extra druk is voor alle 
medewerkers van de school en ook dat 
ouders thuis extra belast worden met 
de opvang van de kinderen. 

Zoals het er nu naar uitziet, kunnen we 
maandag 19 oktober weer gewoon 
starten. Graag tot dan. 

Anne de Groot 

Beste ouders en verzorgers, 

Ik kom in het team van de Springplank 
werken en wil mij hierbij aan u 
voorstellen. 

Ik ben Anne de Groot en vanaf dinsdag 
6 oktober vervang ik Astrid als intern 
begeleider op de Springplank. Tot voor 
kort werkte ik als manager in de 
kinderopvang. Eerder heb ik ook met 
veel plezier als pedagoog op een 
basisschool in de Rivierenbuurt 

gewerkt en nu heb ik veel plezier om 
bij de Springplank aan de slag te gaan!  

Ik woon in Heiloo, samen met mijn 
man, mijn zoon van 2,5 en mijn 
dochter van 5 maanden. De wijk van 
de Springplank is mij niet onbekend: 
voordat ik naar Heiloo verhuisde heb ik 
5 jaar met veel plezier in Bos en 
Lommer gewoond. 

Mijn werkdagen zijn dinsdag, 
woensdag en donderdag. Als u vragen 
heeft, kunt u altijd contact met mij 
opnemen. U kunt mij bereiken via de 
schooltelefoon of via 
a.degroot@kbsdespringplank.nl 

 

Tot ziens! Hartelijke groet, Anne 

Schoolplein 

De oude installatie voor het koelen en 
verwarmen van de school werkte niet 
naar behoren. 

Vlak voor de zomervakantie is er 
gestart met het inbrengen van twee 
nieuwe bronnen om warmte en koude 
uit het aardoppervlak te halen. 
Daarvoor is er een bron geboord tot 
zo’n 185 meter diep. 
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Na de zomervakantie moest de bron 
aangesloten worden op de 
warmtewisselaar die in de technische 
ruimte staat (dat is het gele gebouw op 
het schoolplein). Hiervoor moest een 
lange geul gegraven worden. 

 

De oude bronnen die het niet deden, 
zijn uit de grond gehaald. Dat betekent 
dat we ons schoolplein weer helemaal 
kunnen gebruiken. De komende 
periode zullen installateurs de regeling 
voor het klimaatsysteem aanleggen en 
programmeren, maar daar 
ondervinden we geen hinder van. 

Inspectie 

17 november is de datum voor het 
herstelonderzoek. De inspectie zal dan 
aan de hand van gesprekken en 
observaties een nieuwe beoordeling 
geven over onze school. 

Organisatie m.b.t. corona 

• Halen en brengen: beide hekken 
zijn weer in gebruik: 

o groep 1 t/m 3: links, aan de 
zijde van Impuls 

o groep 4 t/m 8: rechts, aan de 
zijde van de aula 

• Wilt u ook bij verkoudheidsklachten 
uw kind thuis houden? 
Leerkrachten zullen dan minder 
vaak verkouden worden en zijn dan 
minder vaak afwezig. 

• Denkt u erom om bij halen en 
brengen om snel weer door te 
lopen. 

• Ik houd u regelmatig op de hoogte 
van de personeelssituatie. 
Op dit moment: 

o Juf Angelique is tot 26 
oktober in quarantaine 
omdat er een huisgenoot 
van haar positief is. 

o Met juf Mascha en juf Anissa 
gaat het goed, maar zij 
mogen maandag nog niet 
beginnen. 

o Alle andere leerkrachten die 
nog zijn getest, zijn negatief 
dus die hebben geen 
corona. 
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Belangrijke data 

19 okt 8:30, we gaan weer naar school 

26,27 okt Lessen over levensbeschouwing en 
identiteit gaan over de Islam 

30 okt Studiedag, alle leerlingen vrij 

25 nov Binnen-sportdag* 

4 dec Sinterklaas* 

16 dec Kerstdiner* 

18 dec Studiedag, alle leerlingen vrij 

19 dec Kerstvakantie 

4 jan 8:30, we gaan weer naar school 

* We houden ons aan de coronamaatregelen. 

Geplande activiteiten laten we zoveel mogelijk 
doorgaan, zo mogelijk met aanpassingen. 
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