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Nieuwsbrief 
 

 Maart 2020-2021 

Planning 

Eerst een paar belangrijke 
opmerkingen over de planning van de 
komende dagen: 

De leerlingen zijn vrij op: 

• Donderdag 1 april studiedag 

• Vrijdag 2 april goede vrijdag 

• Maandag 5 april 2de paasdag 

Bezetting 

Er zijn wijzigingen in de bezetting. In 
dit onderdeel leest u wat er komende 
periode gaat veranderen. 

Per 1 april hebben we twee nieuwe 
leerkrachten, zogenaamde zij-
instromers in de school en daar zijn we 
erg blij mee. Beide zij-instromers zijn 
geslaagd voor hun geschiktheidstest. 
Dat betekent dat ze bevoegd zijn om 
les te geven en dat ze toegelaten zijn 
tot de zij-instroom opleiding. Beide 
werken 3 dagen op De Springplank. 

Juf Ellis gaat de onderbouw 
versterken.  

Juf Marrilou kennen we al, zij heeft 
haar stage gedaan in groep 8 en zal 
vanaf 1 april lesgeven aan groep 6. 

Even voorstellen, Juf Marrilou 

Beste ouders en leerlingen, 

Mijn naam is Marrilou en ik kom vanaf 
6 april 3 dagen lesgeven in groep 6. 

Ik heb 5 jaar gewerkt als diëtist en 
poëzie lessen gegeven op scholen. 
Toen ik jullie leeftijd had wilde ik juf 
worden en nu gaat het eindelijk 
gebeuren! Ik ben dol op lekker eten, 
koken, taal en schrijven. 

Ik heb ontzettend veel zin om jullie te 
leren kennen, samen aan de slag te 
gaan en van elkaar te leren. 

Tot snel! Groetjes Marrilou. 

Even voorstellen, Juf Ellis 

Ik ben Ellis van ’t Hart en ga vanaf april 
het team van de onderbouw 
versterken. Ik heb er ontzettend veel 
zin in! Ik ben zij instromer en de 
komende twee jaar ga ik leren en 
werken combineren. Ik heb jarenlang 
in de televisiewereld gewerkt als 
eindredacteur voor verschillende 
zenders en programma’s. Dit heb ik 
altijd met veel passie en plezier 
gedaan, maar wilde heel graag de 
overstap maken naar het onderwijs om 
kinderen te leren hoe leuk taal en 
rekenen is, hoe belangrijk het is om 
samen te spelen, samen te werken én 
samen de wereld te ontdekken. Ik heb 
een paar maanden stage gelopen op 
een basisschool in Geuzenveld en ga 
nu dus werken op De Springplank.  

Ik heb al kennis gemaakt met de juffen 
en meesters van de school én de 
enthousiaste, vrolijke kleuters van 
groep 1 / 2. Ik voel mij helemaal 
welkom! We gaan er samen iets moois 
van maken. Helaas is het contact met 
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de ouders vanwege corona iets meer 
op afstand, maar ik hoop dat we elkaar 
snel weer in de school kunnen 
ontmoeten.  

Ik woon in Uithoorn (vlakbij Aalsmeer, 
Schiphol) en ben de trotse moeder van 
een dochter (18). Ik ben gek op reizen, 
heb al heel veel mooie landen bezocht 
en er staan er nog heel veel op mijn 
verlanglijstje. Ik blijf nieuwsgierig naar 
al die mooie culturen, mensen en 
lekker eten. Thuis lees ik graag een 
spannend boek, kijk tv en klets graag 
met familie en vrienden. 

Wat verandert er? 

• Groep 6 
o Juf Marrilou gaat op di-wo-

do lesgeven in groep 6. 
o Juf Aygül blijft op ma-di-wo-

vr in groep 6. 
o Juf Anna gaat niet meer op 

donderdag in groep 6 
werken maar gaat 2 dagen 
in groep 8 lesgeven. 

• Groep 8 
o Juf Anna gaat 2 dagen in 

groep 8 lesgeven, op 
woensdag en donderdag. 

o Meester Peter werkt dan een 
dag minder in groep 8. 

Er is gekozen voor extra capaciteit in 
groep 6 omdat dit sinds januari een 
grote klas is met 31 leerlingen. 

Door de komst van juf Anna in groep 8 
kan meester Peter een dag 
ingeroosterd worden voor IB-taken. 

In groep 4 is op dit moment meester 
Paul ziekgemeld en kan juf Linda door 
het coronarisico niet op school komen. 
Er is nu een tijdelijke oplossing. Juf 
Anissa is alle dagen in de klas. Juf 
Linda geeft 3 dagen digitaal les aan de 
groep en meester Guido geeft de 
andere dagen instructie aan de groep. 
We hopen dat meester Paul en juf 
Linda snel weer kunnen starten. 
Tegelijk zoeken we nu naar een betere 

oplossing voor het geval zij langer niet 
inzetbaar zijn. 

De inzet van juf Ellis zal de komende 
dagen in de onderbouw worden 
besproken en door hen worden 
gedeeld met de ouders. 

Ouderpeiling online lessen 

We hebben nog steeds een aangepast 
rooster, vanwege de 
coronamaatregelen die gelden. Het is 
fijn dat de school nu wel weer open is 
voor de leerlingen. Kort na de online 
lesperiode is er een enquête gehouden 
onder de ouders over hoe u deze 
periode heeft ervaren. Hier een 
samenvatting van de bevindingen. 

Ouders zijn over het algemeen 
tevreden over de communicatie en het 
lesaanbod. 

Over de communicatie zijn de 
mogelijke verbeterpunten: Mijn kind 
heeft voldoende contact met 
klasgenoten. 

Men is het eens over: Ik ben tevreden 
over de hoeveelheid van de 
communicatie vanuit school. en Het is 
voor mij duidelijk wat er van mij als 
ouder verwacht wordt. 

Bij het lesaanbod valt op dat veel 
ouders enthousiast zijn over het 
werken uit (werk)boeken. 

Over de gevolgen van het 
afstandsonderwijs maken veel ouders 
zich zorgen. Dit geldt zowel voor de 
leerachterstand als de mentale 
gevolgen. 

Hartelijk dank voor het invullen van de 
enquête en de tips en tops die u ons 
daarbij gegeven heeft. We hopen niet 
dat er nog een volgende periode komt 
van thuiswerken, maar als dat wel zo is 
dan zijn we voorbereid. 



 

 

Pagina 3 van 6 

Nieuwsbrief 
Pasen 

Helaas konden wij vorig schooljaar 
door de eerste lockdown het paasfeest 
niet vieren. Dit schooljaar pakken wij 
deze oude traditie weer op. Wel met 
een aantal aanpassingen, want het is 
door de huidige maatregelen helaas 
nog steeds niet mogelijk om een 
gezamenlijke viering te organiseren. 
Het feest zal op woensdag 31 maart 
a.s. in de eigen groep gevierd worden. 
Dat doen we met een gezellige en 
lekkere brunch. Natuurlijk worden er in 
de onderbouw eitjes gezocht.  

In de periode voorafgaand zal er in de 
klassen aandacht besteed worden aan 
de betekenis van het christelijk Pasen. 
Pasen is namelijk de belangrijkste 
viering binnen het christendom. We 
vertellen waarom Pasen gevierd wordt 
en lezen de verhalen voor die daarbij 
horen over het lijden, de kruisiging en 
de opstanding uit de dood van Jezus.  

Daarnaast zullen er in iedere klas 
paasknutselwerkjes gemaakt worden 
en staan we stil bij het lenteseizoen, 
waarin alles na een lange koude en 
donkere winterperiode weer op 
wonderbaarlijke wijze tot leven komt.  

De kinderen hebben op Witte 
Donderdag (1 april), Goede Vrijdag (2 
april) en Tweede Paasdag (5 april) vrij 
van school.  

 

Toren van Babel en leskist 
Islam 

In mei zal juf Lonneke 
(identiteitsbegeleider), voor alle 
kinderen wel bekend, op school 
langskomen om het verhaal over “de 
toren van Babel” in de klas te vertellen. 
Dit is een heel oud verhaal dat zowel 
binnen het jodendom als het 
christendom bekend is. Het staat 
beschreven in de Thora en het Oude 
Testament (boek Genesis).  

Volgens het verhaal zouden alle 
mensen na de zondvloed (verhaal over 
Noach en zijn ark) dezelfde taal 
hebben gesproken. Ze vestigen zich in 
Babylon (Irak). Om dichter bij de hemel 
en God te komen, bedenken de 
mensen het plan om een hele hoge 
toren te bouwen. Dan kon natuurlijk 
niet goed gaan. Al snel loopt de bouw 
door onderlinge misverstanden in het 
honderd. De mensen verstaan elkaar 
niet meer. Het bouwen wordt gestaakt 
en de toren valt zelfs na een hevige 
storm om. 

Ook in de Koran is een vergelijkbaar 
verhaal te lezen, het speelt zich echter 
niet in Babylon af, maar in Egypte. 
Farao vraagt Haman een hoge toren 
uit gebakken steen te bouwen om 
vandaaruit de God van Mozes te 
kunnen zien. 

In het nieuwe schooljaar komt juf 
Lonneke wederom bij ons op bezoek. 
Ze zal dan een leskist Islam 
presenteren. Dat kan zij als geen 
ander! Daarover later meer. 

 



 

 

Pagina 4 van 6 

Nieuwsbrief 
Opendag 21 april  

 

Ouders van nieuwe leerlingen kunnen 
net zoals eerder dit jaar in februari, op 
21 april 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 

  

http://www.dagvandebasisschool.nl/
mailto:administratie@kbsdespringplank.nl
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Even terugblikken 

 

De dagen worden weer langer, 
zomertijd is gestart. Maar zo’n maand 
geleden waren er nog wel wat 
bijzonder momenten. 

 

Sneeuw op De Springplank 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En sommigen is het toch gelukt om op 
school te komen, ondanks de sneeuw 
en ijzel. 
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Belangrijke data 

31 maart Paasbrunch 

1 april Studiedag, leerlingen vrij 

2 april Goede vrijdag, leerlingen vrij 

5 april Pasen, leerlingen vrij 

20-22 april CITO eindtoets 

23 april Koningsspelen 
(u krijgt nog nader bericht over hoe 
wij de koningsspelen organiseren in 
coronatijd) 

27 april Koningsdag, leerlingen vrij 

1 mei Meivakantie 2 weken 

17 mei School begint 

24 mei Pinksteren, leerlingen vrij 

14-18 juni Beweegweek 

21 juni Studiedag, leerlingen vrij 

23 juni Schoolreis groep 4 t/m 7 en 
taalklas (de planning is afhankelijk 
van coronamaatregelen) 

25 juni Schoolreis groep 1 t/m 3 (de 
planning is afhankelijk van 
coronamaatregelen) 

9 juli Start zomervakantie, leerlingen vrij 

 

Brede School de Springplank 

Robert Scottstraat 28-30 

1056 AZ Amsterdam 

Telefoon: 020 616 25 53 

Email: directie@kbsdespringplank.nl 

Website: kbsdespringplank.nl 


