
Nieuwsbrief 
25 Maart 2022 

Van de directie 

Beste ouder(s) / verzorger(s), 
  
Op de Springplank is nog plek voor nieuwe leerlingen. We organiseren weer open dagen, waar we nieuwe 
ouders rondleiden en ze alles over de school vertellen. Wanneer u nog geïnteresseerde ouders kent, dan 
kunnen ze een afspraak maken via administratie@kbsdespringplank.nl 
De open dagen zijn op: 7 april, 19 mei en 21 juni van 9:00 tot 11:00.  
  
Er komt weer een ouder-informatieavond.  
Het team wil graag aan u vertellen hoe het met de school gaat. Tegelijkertijd horen we 
graag uw verhalen over de school. Het is alweer meer dan 2 jaar geleden dat we elkaar 
live konden ontmoeten. De hoogste tijd dus om met elkaar in gesprek te gaan! 
Alle ouders en verzorgers zijn uitgenodigd op dinsdag 19 april van 19:00 tot 20:30 in de school. 
  
Vriendelijke groeten, Ronald van Hilst. 
 

Belangrijke data 

31 maart Taalklas op Taaltrip thema voeding 

3 april Start Ramadan, 1/2b naar Concertgebouw 

7 april 1/2a naar concertgebouw, MR vergadering 

12 april  Tommy Tomato ipv 14 april (studiedag) 

13 april Schoolvoetbaltoernooi meiden 
Schoolvoetbal tussenronde jongens groep 6 

14 t/m 18 april Paasvakantie (alle leerlingen vrij) 

19 april Ouderinformatie avond start 19.00 uur 

20 april Start eindtoets groep 8 

22 april Koningsspelen 

23 april t/m 8 mei Meivakantie 

 

Nieuws uit de groepen: Deze editie groep 7 en groep 8 

In groep 7 staan de zaakvakken weer op het programma: geschiedenis, aardrijkskunde en natuur.  
 

Het begin van het schooljaar stond nog in het teken van de Schooltuinen. 
Sinds een paar maanden zijn we begonnen met aardrijkskunde. Voor mijn 
opleiding heb ik ook een aantal zaakvaklessen zelf ontworpen en gegeven aan 
groep 7 met hele leuke resultaten! Tijdens geschiedenislessen over het 
ontstaan van Amsterdam hebben de kinderen foto's vergeleken van het 
Mercatorplein van 1930 met het  
Mercatorplein van nu.  
Als afsluiting hebben de kinderen in  
groepjes posters gemaakt over Amsterdam 
en zij hebben deze gepresenteerd.  
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Tijdens een techniekles hebben de leerlingen Amsterdamse huisjes nagebouwd 
met suikerklontjes en ijsstokjes. Dit viel niet mee, zeker niet omdat de huisjes 
op palen moesten kunnen blijven staan ! 
 
Juf Marrilou 

 

Wat een fantastische ervaring! 
Groep 7 heeft op het podium van het Concertgebouw gestaan en samen met Joyce DiDonato  een prachtig 
lied gezongen. Het lied was Engelstalig met als titel “Seeds of Hope”. Zij kregen na afloop samen met Joyce 
DiDonato en het orkest een staande ovatie! 
De kinderen hebben onder leiding van Lisa, docent van 
het Concertgebouw, in vier workshops de tekst en de 
melodie ingestudeerd en geoefend. Ook thuis is er veel 
gezongen! Het lied begint met de vraag: “What if trees  
could sing?”. Het gaat over natuur, klimaat en zorgen  
dat dit alles niet verdwijnt. In het lied wordt verteld hoe 
je dit kunt aanpakken. De kinderen van groep 7 zijn nog niet klaar met dit thema, in nog eens vier lessen 
van Lisa gaan zij onderzoeken hoe zij de natuur kunnen helpen. De bloemenzaadjes van Joyce zijn al 
geplant in de tuin van school. Ze werken aan een moodboard en het plan is om zelf een mooi lied te gaan 
schrijven en te componeren. Als het lied klaar is willen zij dit graag aan iedereen laten horen! 
 
Juf Tineke 

 

De kinderen van groep 8 zijn begonnen aan de laatste maanden op De Springplank. 
Iedereen heeft zich ingeschreven op hun eerste voorkeur school. En nu maar 
hopen dat ze daar aangenomen worden. Ondertussen bereiden ze zich voor op  
de Cito eindtoets. Die is vlak voor de mei vakantie.  
En dan...... de afscheidsmusical. We oefenen de liedjes en de rollen worden 
binnenkort verdeeld. Dus loopt u langs school en hoort u luid gezang, dan zou dat 
zomaar een preview van de musical kunnen zijn. 
 
Meester Peter 
 

 

Ander nieuws 

Nieuwe boeken  
In de nieuwsbrief van oktober kon u al lezen over het leesonderwijs op de Springplank, het leescafé, de 
activiteiten van de Kinderboekenweek, het project de Schoolschrijver én dat de bibliotheek is 
opgeschoond. De nieuwe boeken staan nu bijna allemaal in de kast. Een tijdje terug heeft u in de agenda 
van Parro kunnen aangeven of u mee wilde helpen met het kaften van boeken. Meerdere ouders hadden 
erop gereageerd en er zijn heel wat boeken gekaft. Iedereen die heeft geholpen: bedankt! 
Naast dat het fijn is om wat voor de school te doen, was het ook gezellig om met ouders onderling contact 
te hebben. Voorheen werd er elke week op woensdagochtend koffie gedronken door een groep ouders. 
Een aantal ouders wil dit graag weer oppakken, heel vrijblijvend, iedereen is welkom. Aangezien ouders 
weer welkom zijn in de school, is het weer mogelijk om op woensdagochtend samen koffie te drinken! 
 
  



 
 
Wist u trouwens dat kinderen gratis en boetevrij boeken kunnen lenen bij de 
Openbare Bibliotheek Amsterdam? Hier regelt u een lidmaatschap:  
https://www.oba.nl/service/word-lid/oba-junior-lidmaatschap.html 
Wilt u hulp bij het lid maken van uw kind, ik help graag!  
Bel of mail gerust, dan doen we het samen: femke.kamp@gmail.com  
of 06 46196150  
 

Femke, moeder van Teun en Josse 
 

En dan nog even dit…….. 

Schoolvoetbal! 
We hebben met drie teams meegedaan met het schoolvoetbaltoernooi voor jongens, een record! Twee 
prachtige dagen met heerlijk voetbalweer. De wedstrijden waren van alles wat, winnen, verliezen en 
spannende gelijke spelen. Ik heb genoten van; 
Topkeepers: Sabir, Burak, Bilal B., Bilal O., Mohamed, die zelfs van voor zijn doel wist te scoren! Prachtige 
doelpunten van Rayan, Jahvaiyro, Jo’vanio, Azeddine, Rayen, Driss, Amin.  
Coole passes Rayan, Berke,  Adam O., Joy, Emir. 
Mooie passeerbewegingen Zayd, Noussair, Calvis, Issa. 
Superverdedigers Franchesco, Youssef, Eren, Adam el A., Ilker.  
Ik wil graag de ouders bedanken voor hun aanmoedigingen en het rijden! 
Nog even een uitsmijter : het team Springplank 1 met Jo’vanio, Noussair, Azeddine, Joy, Bilal B, Bilal O en 
Amin, is door naar de volgende ronde! 
Vast voor in de agenda: 13 april wordt er door Springplank 1 weer gespeeld, nadere informatie komt nog! 
 
Juf Armelle 

 

 
 
 
     
 
 
 
 

   Springplank 1, door naar de volgende ronde! 
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         Springplank 2 
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