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Nieuwsbrief 
 

 Oktober 2021-2022 

 

Beste lezer, deze nieuwsbrief is 
geheel gewijd aan het 
leesonderwijs op de Springplank. 
 
Op dit moment is het 
leesonderwijs een belangrijk 
speerpunt op onze school. Zoals u 
misschien weet wordt er 
tegenwoordig niet genoeg gelezen. 
Veel jongeren lezen aan de 
lopende band korte tekstjes op de 
smartphone en pakken nooit een 
boek. Als ze plezier krijgen in het 
lezen van een boek, dan gaan ze 
meer lezen, ze gaan diep lezen en 
worden er beter in. Lezen vergroot 
de woordenschat, het vraagt een 
ander soort concentratie van je 
brein, je denkt in verschillende 
lagen, legt verbanden, je leert 
argumenteren en krijgt meer 
inzicht. Voor ons meer dan genoeg 
redenen om alles op alles te zetten 
om onze kinderen enthousiast te 
maken én te houden voor het 
hoofdvak lezen!  
 
Op de eerste plaats is er een ruim 
budget vrijgemaakt voor de 
aanschaf van nieuwe 
bibliotheekboeken. Alle aanwezige 
boeken zijn inmiddels 
gecontroleerd en de afgekeurde 
exemplaren mochten met de 
kinderen mee naar huis. De 
actualisering van onze bibliotheek 
is nog niet klaar, maar er wordt 
hard aan gewerkt.  

Als onze nieuwe bibliotheek klaar 
is, dan hebben wij hulp nodig van 
ouders om de kinderen ter plekke te 
begeleiden. 
 
Wat wel klaar is? Ons geweldige 
leescafé! 

 
De moeder van Teun (groep 4) en 
Josse (groep 1/2b) heeft een 
klaslokaal omgetoverd in een 
soort oergezellige huiskamer waar 
onze kinderen, zittend of liggend, 
naar hartenlust kunnen lezen. 
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Er staan fauteuils, hangmatten op 
een standaard en er is een echte 
leestafel. Op de stoelen en bankjes 
liggen hele bijzondere zitkussens.  
 

 
 
Deze kussens zijn door de 
leerlingen van de groepen 6 t/m 8 
zelf gemaakt. Tijdens de BEVO 
lessen hebben de kinderen 
sjablonen ontworpen die 
vervolgens door middel van de 
zeefdruktechniek op lappen stof 
werden geprint. Dit zeefdrukken 
gebeurde onder leiding van 
kunstenares Elspeth Pikaar. 
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De opening van het leescafé en 
bibliotheek zal binnenkort 
plaatsvinden. We houden u op de 
hoogte. 
 
Voor het optimale gebruik van ons 
leescafé hebben wij dringend 
vrijwilligers nodig. Wie wil 
voorlezen in het leescafé? Wie wil 
kinderen helpen met het zoeken 
naar een leuk leesboek? 
 
Om helemaal in de leessfeer te 
komen hebben wij meegedaan aan 
het project “Schoolschrijver”. Na 
een aantal inleidende lessen in de 
klas, kwam de 
kinderboekschrijfster Barbara 
Scholten bij ons op bezoek om 
gastlessen te geven over “hoe 
schrijf je een spannend verhaal”. 
 
En wat dacht u van de 
Kinderboekenweek 2021? Die 
wordt hier groots gevierd. 
Afgelopen woensdag, 6 oktober, 
was de officiële opening. Een 
groep dansers, bestaande uit 
leerlingen van verschillende 
groepen, trad op. Elke danser 
droeg kleding van zijn of haar 
favoriete beroep hetgeen 
natuurlijk overeen kwam met het 
thema van dit jaar: “Worden wat je 
wil”. Elke groep kreeg een mooi 
leesboek cadeau en elk kind de 
Kinderboek krant. 
 
Tot slot wil ik nog vermelden dat 
De Springplank ieder jaar, in de 
periode van de 
Kinderboekenweek, meedoet aan 

het WG-kunstproject. Vanuit het 
thema van de Kinderboekenweek 
maken de kinderen kunst met een 
grote K.  
 
Wij willen ons voor honderd 
procent inzetten voor het 
leesonderwijs op de Springplank, 
maar hebben echt de hulp nodig 
van u. Neem contact op met Anna 
Hofstee (op de woensdag of 
donderdag) dan kunnen wij er 
eens over praten om erachter te 
komen wat u leuk vindt aan 
eventuele taken in de bibliotheek 
of het leescafé. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Anna Hofstee   
 

Brede School de Springplank 

Robert Scottstraat 28-30 

1056 AZ Amsterdam 

Telefoon: 020 616 25 53 

Email: directie@kbsdespringplank.nl 

Website: kbsdespringplank.nl 


