
 
Nieuwsbrief 26 april 2018 
 
 
Beste ouders, verzorgers, 
 
Morgen is het Koningsdag! Het begin van de meivakantie. Deze duurt tot en met zondag 13 
mei (moederdag!). We hopen dat er morgen een koninklijk zonnetje mag schijnen over Den 
Haag en we mogen genieten van alle vrijmarkten en activiteiten in de stad. 
 
Personeel: 
Momenteel zijn juffrouw Rebecca en juffrouw Elly afwezig. Zij zijn door ziekte niet in staat 
om voor de groep te staan. Juffrouw Elly is momenteel aan het re-integreren. Zij komt de 
komende periode elke dag een aantal uren om uiteindelijk haar werkzaamheden weer 
volledig op te pakken. Juffrouw Anneke vervangt de groep van juffrouw Rebecca op maandag 
en dinsdag. We hopen dat juffrouw Rebecca ook snel weer hersteld zal zijn en weer aan het 
werk kan gaan.  
Helaas gaan een aantal collega’s de school verlaten. Na de zomervakantie nemen we afscheid 
van juffrouw Rieke en juffrouw Joke. Zij gaan genieten van hun welverdiende pensioen. De 
taak van juffrouw Joke (speltherapie) wordt overgenomen door juffrouw Elly. Voor de taak 
van juffrouw Rieke (RT) hebben we nog geen vervanging. We houden u op de hoogte. 
Juffrouw Brigitte (logopedie) gaat de school ook verlaten. Zij woont in Etten-Leur en heeft 
m.i.v. 1 juni een nieuwe baan in haar woonplaats. We hebben juffrouw Caroline Bouwmeester 
(logopedist) gevraagd haar taak over te gaan nemen. Juffrouw Maria (adjunct-directeur) gaat 
m.i.v. het nieuwe schooljaar werken bij Horizon (Jeugdzorg en onderwijs). We zijn bezig met 
haar opvolging. We hopen u daar snel van op de hoogte te stellen. Vanaf volgend schooljaar 
zal Ronald Heijstek weer volledig bij de Springplank aanwezig zijn. De afgelopen jaren was 
hij meerschools-directeur voor zowel de Rehobothschool als de Springplank. Voor de 
Rehobothschool wordt momenteel een directeur gezocht. 
Dit zijn veel veranderingen in een jaar, maar we hebben vertrouwen dat we de vacatures goed 
kunnen invullen en houden u over de voortgang op de hoogte. Uiteraard zullen we op een 
passende manier afscheid nemen van de collega’s. Dit zal gebeuren tijdens het zomerfeest 
van 4 juli. U hoort hier binnenkort meer over. 
 
Schoolreis: 
Vrijdag 18 mei gaan joki A, joki B, groep 3, groep 4 en groep 5 op schoolreis. Zij gaan die dag 
naar Kidzcity in Utrecht (https://kidzcity.nl/). De kinderen kunnen op de gewone tijd naar 
school en zijn ’s middags om 15.30 uur weer terug. De kosten voor de schoolreis worden 
betaald uit de ouderbijdrage. Als u de ouderbijdrage nog niet heeft betaald, wilt u dat dan 
deze week doen? 
 
We wensen u een fijne vakantie en tot maandag 14 mei! 
 
Namens het team, Ronald Heijstek 
 
 


