
Nieuwsbrief 
Maart 2021 

Van de directie 

Beste ouders / verzorgers, 
  
Laat ik beginnen met goed nieuws. Er zijn weer ouders in de school! De coronamaatregelen zijn versoepeld en we 
kunnen elkaar weer spreken. Dat is goed nieuws voor alle ouders en ook voor het team van de Springplank. Het was 
alweer zo lang geleden dat we niet eens meer goed wisten hoe het halen en brengen vóór corona ging. Corona kan 
nog steeds wel zorgen voor verstoringen van het onderwijs, maar niet zo ernstig als we afgelopen periode hebben 
meegemaakt. Zo is mijn zoon vandaag thuis, nota bene op zijn verjaardag, omdat zijn leerkracht corona heeft. 
De komende tijd maken we weer gebruik van de mogelijkheden om elkaar te ontmoeten, zo plannen we 
bijvoorbeeld de ouderinfoavond en de koffieochtend. Ook het kamp van groep 8 wordt gepland. 
  
Verder nog een korte update van de inspectie. We hebben onlangs een concept verslag ontvangen. Dit verslag 
bevestigt dat de kwaliteit van het onderwijs voldoende is en voldoet aan de wettelijke eisen. Zodra ik het definitieve 
verslag ontvang krijgt u dat. 
 

Belangrijke data 

16 maart Schoolvoetbal toernooi 

18 maart Laatste dag inleveren prijsvraag 
Kleuters : afsluiting thema ‘museum’. Ouders welkom van 8.30 uur tot 9.00 uur 

23 maart  Binnensportdag 

12 april Tommy Tomato warme lunch i.p.v. 14 april (studiedag) 

14 april  Studiedag (alle kinderen vrij) 

15 april Goede Vrijdag (alle kinderen vrij) 

18 april 2e Paasdag (alle kinderen vrij) 

 

Nieuws uit de groepen 

Deze keer van groep 1-2! 
In groep 1-2 zijn we in de week voor de voorjaarsvakantie gestart met het thema 
‘museum’. In die week werd er een gastles gegeven door iemand van het Vincent 
van Gogh museum. Er werd gesproken over Vincent. Wie was hij, wat maakte hij  
voor kunstwerken en wat was hij voor schilder? Aan het eind van deze les 
mochten de kinderen zelf aan de gang als een echte kunstenaar.  
Zij tekenden pyjama’s, knipten deze uit en mochten deze versieren met stempels. 
 
 

 
  



Verder wordt er in de groep gesproken over andere kunstenaars zoals: Mondriaan, 
Kandinsky en Rembrandt. Kunnen wij dit soort kunstwerken ook maken? En welke 
woorden horen er allemaal bij het museum. Er worden prentenboeken voorgelezen. 
Bijvoorbeeld De draad van Alexander Calder. 
De kinderen in groep 1-2 zijn echte kunstenaars aan het worden en de gang en 
klaslokalen beginnen al op een museum te lijken. Beneden bij de hoofdingang 
hebben wij ook wat kunstwerken opgehangen, zodat men van buitenaf kan zien wat 
voor moois er allemaal gemaakt wordt. 

`  Op vrijdag 18 maart van 8.30-9.00 uur hebben wij de afsluiting van het thema. De 
ouders/ verzorgers van groep 1-2 mogen dan in de groep komen kijken. Voorlopig 
gaan wij nog even lekker door. 

 
Ellis, Mascha, Belinda, Helena en Angelique 

 

Wintersport experience 
 
Op donderdag 17 februari hebben we de Wintersport Experience 
in school gehad. Dit was een kennismakingsactiviteit met als thema 
wintersporten. Deze activiteit sloot mooi aan bij de Winterspelen  
die op dat moment bezig waren. Alle kinderen van groep vier tot en 
met acht en de taalklas konden kennismaken met skiën,  
verschillende snowboardvormen, curling en biathlon. De kinderen waren  
zeer enthousiast en zijn een uur lekker bezig geweest met de  
activiteiten. Ondertussen kon er ook naar de Olympische Spelen  
gekeken worden. Het was mooi om de groei bij veel kinderen te zien 
van zittend op een snowboard naar staand naar beneden. De foto’s geven  
een mooi beeld van deze geslaagde dag.  
Met dank aan de Nederlandse Skivereniging en West Beweegt. 
 
Armelle 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Ander nieuws 

Alle kinderen kunnen meedenken over een leuke passende naam voor de nieuwsbrief nieuwe stijl. We maken er een 

prijsvraag van! Alle kinderen krijgen een formulier mee om hun idee in te vullen en in te leveren bij hun meester of 

juf. De winnaar krijgt een Intertoys bon! 

En dan nog even dit…….. 

Op woensdag 23 maart houden we de binnensportdag! Eindelijk mag de sportdag weer doorgaan met hulp van 

ouders, opa’s en oma’s. Komt u helpen? Stuur een mailtje (a.bomer@kbsdespringplank.nl) of Parro bericht  naar 

Armelle. Doorgeven aan de juf of meester van uw kind kan natuurlijk ook! Hoe meer helpers hoe beter! 

mailto:a.bomer@kbsdespringplank.nl

