
 

 

12 okt  groep 1/2b op de 
planken 

14 okt  PET event groep 7 
en 8 

17 t/m 21 okt  herfstvakantie 
24 okt  icegames groepen 8 
25 okt  icegames groep 6 en 

7 
26 okt  icegames groep 4 en 

5 
26 okt  biebbezoek groep 8 
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Kijk voor de  
kalender of de 
laatste nieuwtjes 
op onze website. 
Of volg ons via 
Twitter. 

------------------------------------------- 

Berichten uit de klas: 
- groep 1/2a  -  groep 1/2b 
- groep 3 
- groep 4 
- groep 5 
- groep 6 
- groep 7 
- groep 8 

------------------------------------------- 
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Nieuws van de directie 

De kinderen hebben in de eerste weken van het schooljaar 

het thema duurzaamheid beleefd. Op 23 september hebben 
we samen met hen gevierd dat De Springschans grote 
stappen heeft gemaakt in de verduurzaming van het 

schoolgebouw en hebben zij wensen voor de aarde 
aangeleverd die onder een tegel op het schoolplein bewaard 

worden. Over 15 jaar mogen we kijken wat er van de wensen 
gerealiseerd is. Kennis, ervaring en bewustwording, hoe goed 
met de omgeving om te gaan, krijgt blijvende aandacht in 

ons programma. 

In de groepen 4 t/m 8 hebben bijna alle 'kindgesprekken’ 
plaats gevonden. Dit is een individueel gesprek tussen 

leerling en leerkracht. Waar ben je goed in, wat ervaar je als 
lastig, heb je tips voor mij als leerkracht, etc. Op deze wijze 
werken we aan eigenaarschap op leren en persoonlijke groei 

bij jullie zoon/dochter. 

Zijn jullie al binnen geweest om de nieuwe aula te 
bewonderen? De kinderen en wij genieten van deze frisse 

vrolijke multifunctionele ruimte. Er wordt gewerkt door 
kinderen, we werken er met kleine groepjes, onze bibliotheek 

is er gehuisvest, de BSO maakt er gebruik van, en natuurlijk 
niet te vergeten een mooie plek voor onze geheel nieuwe 
Springbucks kar, met een gezellige zit buiten. 

Op de website is veel te vinden over onze school. Nieuw 

geplaatst, het jaarverslag '21-'22 van de MR en 'scenario's 
Covid’, waarin wij volgens de richtlijnen van het ministerie, in  

http://www.obsdespringschans.nl/index.php?section=2&page=68
http://www.obsdespringschans.nl/
https://twitter.com/despringschans
http://www.obsdespringschans.nl/index.php?section=4&page=192
http://www.obsdespringschans.nl/index.php?section=4&page=194
http://www.obsdespringschans.nl/index.php?section=4&page=237
http://www.obsdespringschans.nl/index.php?section=4&page=222
http://www.obsdespringschans.nl/index.php?section=4&page=239
http://www.obsdespringschans.nl/index.php?section=4&page=199
http://www.obsdespringschans.nl/index.php?section=4&page=243
http://www.obsdespringschans.nl/


 

 

 

 

 

 

 

4 scenario's schetsen hoe de aanpak in school zal zijn als het ministerie een bepaald 

scenario voorschrijft. Wij bevinden ons nu in scenario donkergroen. Weet, dat voor de 
leerlingen vooralsnog gratis thuistesten beschikbaar zijn. 

Fijn dat ouders zich hebben opgegeven voor de werkgroep 'verkeer'. Ontwikkelingen 

zullen we met jullie delen. 

Op maandag 26 september was er een informatieve avond voor ouders en het team over 
het onderwerp 'relaties en seksualiteit’ en mediawijsheid. Interessant dat wij als team 

met de ouders op een gevarieerde wijze met dit thema aan de slag konden gaan. 

Kopen jullie in de periode 5 t/m 16 oktober een kinderboek bij de Bruna, mogen wij dan 
de bon? Wij kunnen dan voor 20% van het bedrag boeken voor school uitzoeken. 
Misschien al leuk voor de Sint? 

 
Stichting Zilveren Maan 
 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Dit najaar zal Stichting Zilveren Maan in Heiloo een lotgenotenprogramma houden voor 

leerlingen waarvan de ouders zijn gescheiden en die in de bovenbouw van het primair 
onderwijs zitten. 

Het programma is preventief bedoeld. Hierin is het lotgenotencontact belangrijk en is het 

programma zeker ook bedoeld voor kinderen die (ogenschijnlijk) nergens last van 
hebben. Hoe lang het geleden is dat de ouders gescheiden zijn is niet relevant voor 

deelname. 

Het programma bestaat uit 7 bijeenkomsten met de kinderen van 1,5 uur en wordt 
afgesloten met individuele eindgesprekken met ouder/verzorger. 

De bijeenkomsten worden begeleid door twee ervaren professionals van Stichting 

Zilveren Maan. 

Het gemiddelde cijfer dat de deelnemers van vorig jaar gaven aan de programma’s van 
Zilveren Maan is een 9,4. Uit de resultaten van vorig jaar is het volgende gebleken: 

De kinderen voelen zich na deelname minder boos, minder verdrietig, minder schuldig. 
Hebben meer begrip gekregen voor hun eigen situatie. Hebben meer zelfvertrouwen en 

kunnen zich beter concentreren. Ook is de communicatie met de andere gezinsleden 
verbeterd. 



 

 

 

 

 

 

 

Genoeg redenen om dit najaar weer met een programma te starten! 

Het programma zal plaatsvinden na schooltijd (aansluitend aan de schooltijd, zodat u 
niet extra hoeft te halen/brengen) op de school waar we de meeste aanmeldingen zijn. 
We zijn voornemens dit programma te starten in week 44. De ouderinformatie avond 

(online) zal dan de week daarvoor plaatsvinden. 

Denkt u dat uw zoon/dochter mee zou willen doen (deelname is kosteloos, het 
programma wordt gesubsidieerd door de gemeente Heiloo), dan kunt u uw zoon/dochter 

hiervoor opgeven door het bijgesloten formulier in te vullen en een e-mail te sturen naar 
info@praktijkzilverenmaan.nl 

Graag ontvangen we uw aanmelding voor 12 oktober as. 

Meer informatie over Stichting Zilveren Maan kunt u vinden op www.zilverenmaan.org of 

www.praktijkzilverenmaan.nl. 

Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met één van de coaches van deze 
programma's:  

Mariëlle van der Laan:info@praktijkzilverenmaan.nl of telefonisch 06-524 529 69.  

Nicole Roelfsema: info@coachingspraktijkroelfsema.nl of telefonisch 06-10549424 

Met vriendelijke groet, 

Mariëlle en Nicole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 


