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Nieuwsbrief 
 

 Februari 2020-2021 

Van de directie 

Voor zover we nu kunnen zien komt er 
weer een einde aan het online 
lesgeven. De afgelopen periode was er 
wel veel te doen op de school. We 
hebben leerlingen opgevangen die 
kwetsbaar zijn en ook de leerlingen 
van ouders met een cruciaal beroep. In 
de school waren: groep 8, de 
nieuwkomersgroep en 2 
opvangklassen waar de klassen 3 t/m 
7 online lessen volgden. De 
leerkrachten die niet voor de 
opvangklassen stonden gaven online 
lessen via Teams. Daarnaast zijn we 
als team kwaliteitskaarten aan het 
maken. We borgen hiermee de 
afspraken die we schoolbreed hebben 
gemaakt tijdens het verbetertraject van 
de school. Er gebeurt dus veel in de 
school en iedereen werkt hard. 

Daar wil ik ook graag mijn grote 
waardering voor alle ouders en 
verzorgers aan toevoegen. Het is 
immer geen gemakkelijke taak om 
kinderen thuis te ondersteunen. 
Hartelijk dank voor uw inzet. 

Toch zijn we erg verheugd dat de 
school naar het nu lijkt volgende week 
weer open mag. Deze week verwacht 
ik meer duidelijkheid over aanvullende 
maatregelen. Ik zal u daarover in de 
loop van de week bericht sturen. 

Voor nu herhaal ik de zin die ik ook in 
de vorige nieuwsbrief heb 
uitgesproken: Ik blijf uitkijken naar het 
moment dat wij elkaar weer in de 
school kunnen zien. 

Opendag 3 februari  

 

Ouders van nieuwe leerlingen kunnen 
op 3 februari van 9:30 tot 12:00 virtueel 
kennismaken met ruim 200 scholen in 
Amsterdam. 

Onze school doet hier ook aan mee. 
Kijk op www.dagvandebasisschool.nl 

Als u ouders kent die op zoek zijn naar 
een basisschool, wilt u dit bericht dan 
doorsturen? 

Als deze datum niet schikt kunnen 
ouders van nieuwe leerlingen een 
andere virtuele afspraak maken via 
administratie@kbsdespringplank.nl 

 

 

Website 

YES, de Springplank heeft een nieuwe 
website! 

 

www.kbsdespringplank.nl  

We zijn erg benieuwd wat u er van 
vindt. 

http://www.dagvandebasisschool.nl/
mailto:administratie@kbsdespringplank.nl
http://www.kbsdespringplank.nl/
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Nieuwsbrief 
Van de GGD 

Beste ouders 

De schoolgezondheidszorg van de 
GGD is gewoon bereikbaar ook tijdens 
de lockdown. U kunt ons bereiken via 
0205555961 als u een afspraak wilt 
maken. 

Verder hebben we een 
inloopspreekuur ook voor school 
kinderen. Dit is op maandag en 
woensdag van 13.15 tot 14.30. U bent 
van harte welkom als u vragen heeft 
over gezondheid, groei, ontwikkeling.  

Goed om te weten dat er maar 1 ouder 
mee het gebouw in mag met het kind. 

Groetjes 

Aaf Benecke, jeugdarts 

Ageeth Steenbergen, 
jeugdverpleegkundige 

Anna Luka Francken 
jeugdverpleegkundige 

Belangrijke data 

20 feb Krokusvakantie 2 weken 

8 maart School begint 

31 maart Paasontbijt 

1 april Studiedag, leerlingen vrij 

2 april Goede vrijdag, leerlingen vrij 

5 april Pasen, leerlingen vrij 

23 april Koningsspelen 

27 april Koningsdag, leerlingen vrij 

1 mei Meivakantie 2 weken 

17 mei School begint 

24 mei Pinksteren, leerlingen vrij 
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