
 

De Springplank: info 6 april 2022. 

 

Nieuwe leerlingen. 

We wensen onze Oekraïense kinderen van harte welkom op school. We hopen dat 

iedereen zich hier snel prettig en op zijn gemak zal voelen. 

 

Van juf Cindy. 

Lieve kinderen en ouders, 
 
Bedankt voor alle lieve berichten rondom de geboorte van onze dochter Bo. Ik heb 
genoten van een fijn verlof, maar ook weer zin om aan de slag te gaan op school! 
Met drie kleine kinderen thuis heb ik besloten om ouderschapsverlof op te nemen en 
kom ik 1 dag in de week werken. Aangezien er veel wisselingen zijn geweest in 
groep 1-2 hebben we besloten dat we de groep rust gunnen. Vanaf 12 april ben ik 
elke dinsdag te vinden in groep 3-4. Ik heb hier erg veel zin in, al ga ik de kleuters 
ook missen. Gelukkig zien we elkaar nog tijdens het buiten spelen. Tot volgende 
week!  
 

Schoolvoetbal. 
Dit jaar kan het schoolvoetbaltoernooi bij GVV in Geldermalsen gelukkig weer 

doorgaan. Op 6 april zijn de kinderen van groep 7/8 aan de beurt. Op 13 april de 

kinderen van groep 5/6 (dit is een gemengd team) en op 20 april de kinderen van 

groep 3/4. We wensen iedereen een gezellige en sportieve middag en we hopen 

natuurlijk ook wel een beetje op de finale.  

Van de ouderbijdrage zijn schoolshirts gekocht, waar we heel blij mee zijn. Dit 

toernooi kunnen de kinderen voor het eerst deze nieuwe schoolshirts tonen, dus we 

hopen op veel publiek en aanmoediging. 

 

 

Pasen. 
Op 14 april ontbijten de kinderen op school. We hebben deze dag leuke 
paasactiviteiten zoals: eitje tik, een paasspeurtocht en natuurlijk gaan we op zoek 
naar het gouden ei! Op deze dag wordt door de ouderraad gezorgd voor een 
tussendoortje/drinken en voor een heerlijke lunch! Hopelijk hebben we mooi weer 
zodat het een gezellige dag wordt.  
 

 

 

 



 

 

Cito en entreetoets. 
Op 19, 20 en 21 april is de entreetoets voor groep 7. En op 19 en 20 april, de Cito 
voor groep 8. Heel belangrijk dat de kinderen van deze groepen deze dagen 
aanwezig zijn. Spreekt u dan dus bijv. geen doktersbezoeken af.   
 

 

Koningsspelen. 
Op vrijdag 22 april vieren wij de Koningsspelen. De leerlingen ontbijten op school, 
daarna is er een gezamenlijke opening. De leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8 
gaan na de opening naar Rhelico, dus zij moeten op de fiets naar school komen. Het 
wordt een sportieve dag, dus sportkleding met goede schoenen is gewenst. 
Natuurlijk is het belangrijk om lekker veel drinken (water) mee te nemen, zodat er 
tussendoor even gedronken kan worden. De leerlingen moeten deze dag zelf voor 
een lunch en tussendoortje zorgen! 
 
De leerlingen uit de onderbouw (groep 1 t/m 4) blijven op school en gaan daar 
spelletjes spelen. Wij kunnen hierbij hulp gebruiken om de verschillende groepjes te 
begeleiden. Wie wil/kan ons helpen op deze ochtend? Het is de bedoeling dat de 
kinderen zelf een tussendoortje en drinken meebrengen.  
 
 

 

 

Agenda: 
  6 april     : Schoolvoetbal 7/8 
13 april   : Schoolvoetbal 5/6  
14 april   : Paasfeest op school  
20 april   : Schoolvoetbal 3/4 
19, 20, 21 april  : Entreetoets groep 7 
19, 20 april   : Cito groep 8 
22 april   : Koningsspelen 
 
 
 
 
En dan nog het volgende: 
  



 

 


