
 

De Springplank: info 1 augustus 2022 
 

De eerste schoolweek zit erop. Het is een spannende week voor veel 
kinderen geweest. Een nieuwe groep, een nieuwe juf en hoe gaat alles 

ook alweer.  
 

Maandagochtend hebben we een vrolijke en gezellige start gemaakt en 
zagen we ook weer veel bekenden terug. Onze regeltantes Floor en Noor 

hadden tijd vrij gemaakt om bij de start van het schooljaar te zijn.  
 

 
 
Nieuwe leerlingen 

Na de vakantie zijn er een aantal nieuwe leerlingen gestart op school.  
Floris Manger, Kees van Boeckel en Novi Derks in groep 1. Vidas, Evi, Kay 

en Olivier zijn aan het wennen en komen binnenkort op school. Ollie 
Hilhurst is gestart in groep 5 en Puck Hilhorst in groep 7.  

We wensen alle kinderen en hun ouders een prettige schooltijd toe op de 
Springplank. 

 

 
Informatie/communicatie 

In dit schooljaar zal de info minder vaak verschijnen. Na iedere vakantie 
komt deze uit. De informatie zoals in vorige jaren krijgt u op de volgende 

manieren. 
 

• In Parnassys staat een jaaragenda waarin alle vakanties/ vrije 
dagen/ schoolbrede activiteiten staan.  

• Nieuws/oproepjes uit de klas van uw kind gaan via Parro. 

• Parro.  
o Wanneer u nog problemen heeft met Parro, kan dit komen 

doordat uw e-mailadres ontbreekt of niet klopt in Parnassys. 
U kunt dit zelf koppelen via Parnassys. 

• Via de e-mail/Parnassys kunt u ook een schoolbreed bericht 
ontvangen. 

• Info opzeggen.  
o Wanneer u deze info niet meer wilt ontvangen, kunt u zich via 

de website afmelden. 



 

• Planning schooljaar.  
o Aan het eind van de info vindt u altijd in de agenda de 

planning voor de komende maand. Wilt u de jaarplanning 

weten, dan kunt u die in Parnassys terugvinden onder het 
kopje: school. 

 
 

Privacy. 
In het kader van de wet op de privacy vragen we u jaarlijks om uw 

privacy voorkeuren van uw kind te bekijken en eventueel aan te passen. 
U vindt deze instellingen in Parnassys/Parro. Wijzigingen kunt u ook via 

de e-mail (m.heevel@springplankrumpt.nl) doorgeven.  
 

 

Schoolreis en schoolkamp 
In september gaan alle groepen op reis. De ouders van groep 7-8 hebben 

de informatie van het schoolkamp al ontvangen via de e-mail. De 
informatie over de schoolreis komt eraan. We gaan allemaal genieten van 

onze uitstapjes.  
 

 
Nieuwe gezichten. 

Nadat we voor de zomer afscheid hebben genomen van juf Marjon, juf 

Cindy en juf Arina kunnen we dit schooljaar een aantal nieuwe gezichten 
verwelkomen. Hieronder stellen zij zich aan u voor. 

 
Juf Melanie. 

Beste ouders, 
Graag stel ik mij voor. Ik ben Melanie Okkerse en ik woon in Rhenoy. Na 

23 jaar op de Meester Aafjesschool in Meteren gewerkt te hebben, werd 
het tijd voor een nieuwe uitdaging. Ik mag op de Springplank in groep 

1/2 komen werken. Samen met juf Mariëlle mag ik uitkijken naar een 
mooi schooljaar. We zijn er klaar voor. Heeft u vragen? Stel ze gerust. Ik 

heb er veel zin in om met de kinderen en collega's er een mooie tijd van 

te maken. Tot gauw. 

 
Juf Simone 

Ik ben Simone, kom van oorsprong uit Brabant, waar ik ongeveer 20 jaar 

op een openbare basisschool heb gewerkt. Ik ben ontzettend blij en met 
veel plezier dit schooljaar gestart, hier op de Springplank in groep 5-6. De 

eerste kennismaking met deze school, de kinderen en collega’s, voelde 
direct goed! De goede sfeer op deze school, de wijze waarop hier 

onderwijs wordt gegeven en de kleinschaligheid sprak mij erg aan. Het 3D 
onderwijs, de gevarieerde werkvormen en de ruimte om kinderen te 

betrekken bij hun onderwijs vind ik een juiste manier van onderwijs 
geven. Dit alles bij elkaar geeft mij veel energie om er een leerzaam en 

fijn schooljaar van te maken! 



 

Juf Fleur 
Hallo allemaal, 

Mijn naam is Fleur Bergmeijer. Ik ben 19 jaar en kom uit Tiel. Ik ben  
Derdejaarsstudente aan de Pabo op de Fontys in Den Bosch. Vanaf 5 

september zal ik een half jaar stage gaan lopen in groep 3/4 bij Juf Ilse.  
 

Juf Tess 
Hallo allemaal, 

Graag stel ik mezelf even voor. Mijn naam is Tess Notenboom, ik ben 22 
jaar oud en kom uit Geldermalsen. Ik zit in het derde jaar van de Pabo en 

studeer aan de Fontys in Den Bosch. Ik loop op de maandag en dinsdag 
stage op de Springplank in groep 7/8. Op dinsdagmiddag help ik bij groep 

1/2.  
 

 

Nieuws uit de Medezeggenschapsraad 
 

Goed nieuws: We beginnen dit schooljaar met een volledige 
bezetting van de MR, namelijk: 

Lerarengeleding: Bianca van Weelden, Ilse de Waal 
Oudergeleding: Doron van Ulsen, Erwin Jager 

  
Met Doron en Erwin hebben we zowel een ouder van de onderbouw 

als van de bovenbouw vertegenwoordigd. In september is onze 
eerste vergadering van dit nieuwe schooljaar, waarin we o.a. de 

rolverdeling en speerpunten voor dit jaar zullen afspreken.  
 

Bij deze ook een oproep aan ouders om eventuele punten aan ons 
door te geven. Dit kan zowel persoonlijk of via het algemene e-

mailadres: mr@springplankrumpt.nl 

Via de nieuwsbrief zullen wij jullie periodiek een update geven. 
  

Als nieuw MR-lid stelt Doron zich graag aan jullie voor. 
 

 
 



 

Beste leerlingen, ouders/verzorgers, 
 

Medio juni 2022 ben ik toegetreden tot de MR, wat maakt dat ik mij 
graag aan jullie voorstel. Mijn naam is Doron, moeder van Vidas en 

Vesker en woonachtig als gezin in Rhenoy. Naast een aantal 
nevenactiviteiten, o.a. een aandeel in de politieke partij 

Dorpsbelangen West Betuwe, pas ik ook graag mijn kennis en 
ervaring toe bij de MR, sinds Vidas is gestart in groep 1/2. 

 
Hebben jullie verbeteringen, wensen, ideeën, opmerkingen of vragen 

m.b.t. de school? Stel deze dan gerust aan mij op het schoolplein. 
Voel je vrij om mij te benaderen. 

Ik kijk ernaar uit elkaar te ontmoeten en wat voor jullie te kunnen 
betekenen.                            

  

Met hartelijke groet,    
Doron                          

 
 

Agenda 
 

September 
1 Kennismakingsgesprekken 

2 Schoolfotograaf 
5 Informatieavond gr. 1 t/m 8 

7 Peuteravontuur 
7 MRvergadering 

13 Schoolreis gr. 1 t/m 6 
14-16 Schoolkamp gr. 7/8 

22 Theatervoorstelling voor 5 t/m 8 

 
Oktober 

3 Voorstelling gr. 3/4 
5 Studiedag Leerlingen zijn vrij 

6 Theatervoorstelling voor 1 t/m 4 
6 Start Kinderboekenweek 

10 Informatieavond Human Dynamics 
20 Kijkavond Kinderboekenweek 

24 t/m 28 Herfstvakantie 
 

 
 

 
 


