
 

27 nov  studiedag; alle 
leerlingen vrij 

4 dec  Sinterklaasviering 
11 dec  groep 5 workshop 

de Notenkraker 
16 dec  Op de Planken groep 

7 
17 dec  groep 5 bezoekt de 

Stopera 
19 dec  Op de Planken groep 

5 
19 dec  Kerstdiner 
20 dec  alle kinderen ’s 

middags vrij 
23 dec t/m 
3 jan Kerstvakantie 
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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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Bericht van juf Han 

Beste ouders \verzorgers, 

 

24 december gaat officieel mijn pensioen in. 

Natuurlijk had ik mij de laatste maanden op de Springschans iets 

anders voorgesteld..... 

Maar ja het loopt nu eenmaal wel eens anders in het leven. 

Na 16 jaar neem ik afscheid van de Springschans: 8 jaar op Oost en 

bijna 8  op Centrum.  

Het waren mooie jaren!  

Jaren van genieten en observeren van de ontwikkeling van jullie 

kinderen . 

Voor mijzelf: jaren van 

verdieping,ontwikkeling,verwondering,samenwerking,passie. 

 

Ik wil jullie allemaal bedanken voor de fijne samenwerking! 

Alle goeds voor de toekomst voor jullie en jullie kinderen. 

 

Heel hartelijke groet, 

Han Jansen 

 

Nieuws van de directie 

Is het u opgevallen wat een toffe ouders we hier op De 

Springschans hebben? Nu de school ingericht voor het feest van 

Sinterklaas en de plannen voor de kerst liggen klaar. Zelfs het eigen 

schoolkerstkoor is alweer aan het oefenen. Rijden voor een uitje, 

een extra 'luizencontrole’, voorlezen in de klas, er staat altijd 

iemand klaar. Deze verbondenheid maakt De Springschans 

bijzonder en geeft invulling aan één van de kernwaarden; SAMEN.  

 

Op vrijdag 13 december nemen juf Wil en juf Marianne afscheid van 

De Springschans. Graag nodigen zij u uit om hen gedag te zeggen. 

De receptie is van 16.00-18.00 uur. De juffen organiseren voor hun 

leerlingen van dit schooljaar feestelijke activiteiten waarvan zij u op 

de hoogte zullen stellen. Juf Han neemt op een ander moment 

afscheid van de school.  

 

 

 

 

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/


 
 

 

 

 

 

 

Reguliere bezetting groepen per 1 januari 2020  

 

 Maandag Dinsdag  woensdag donderdag vrijdag 

Groep 1/2a Maartje  Maartje  Maartje  Birgitt Maartje  

Groep1/2b Rivka  Rivka Rivka Rivka Birgitt 

Groep 3 Tine/ Dennie Tine/ Dennie Joke Joke/ Denie Joke 

Groep 4 Lobke Lobke  Mieke  Mieke Mieke 

Groep 5 Joke  Saskia  Saskia Saskia Saskia 

Groep 6 Michelle  Michelle Eva  Eva  Michelle 

Groep 7 Tineke Tineke Tineke  Sander Sander 

Groep 8a Ellen  Ellen * Ellen Ellen Ellen  

Groep 8b Anouk Anouk Anouk Anouk*  Anouk * 

 

*vervanging  

In tegenstelling tot verontrustende landelijke geluiden van de tekorten aan leerkrachten, zijn wij 

er dit eerste half jaar redelijk in geslaagd om de groepen van een vaste juf of meester te laten 

genieten. Juf Suus en Barbara voor juf Han. Juf Ellen en Anouk zetten zich extra in om aan de 

vervanging in de groepen acht invulling te geven.  

Wilt u er reeds rekening mee houden dat de Algemene Onderwijs Bond 30 en 31 januari 2020 

uitgeroepen hebben voor een landelijke staking in geheel het onderwijs. Na de kerstvakantie 

ontvangt u meer informatie.  

Binnenkort ontvangt u een bericht met een link naar de oudertevredenheid enquête. Om een 

betrouwbaar beeld te krijgen is een hoge respons belangrijk. Wij horen graag van u hoe 

''tevreden’ u ben 

 

 

Nieuws van de OAC 

Beste ouders/ verzorgers,  

 

Het kerstfeest op de Springschans staat weer voor de deur. Voor de kinderen en voor u. Op 

donderdag 19 december is er weer het jaarlijks kerstdiner voor de kinderen en bent u van harte 

welkom op het schoolplein voor een hapje en een drankje. Hierbij, u bent van harte uitgenodigd.  

Zoals elk jaar kunt u vanaf het schoolplein van buiten door de ramen kijken naar de 

muziekvoorstellingen van de kinderen. Als zij daarna aan het kerstdiner gaan is er voor ons op 

het schoolplein het een en ander te eten en te drinken. Zie hieronder het menu. Zoals bij u 

bekend vragen wij voor het eten en drinken een kleine vergoeding. Hiervoor kunnen we er weer 

een gezellige avond van maken. Neem dus wat kleingeld mee. 



 

  



 
 

 

 

 

 

 

We zien u graag op 19 december op het schoolplein! Namens de Ouder Activiteiten Commissie 

wensen we u fijne feestdagen en alvast een gelukkig en gezonde start van het nieuwe jaar.   

 

Door de ogen van een kind  

Wat wil je worden vroeg de juf?  

’t Was in de derde klas.  

Ik keek haar aan en wist het niet,  

ik dacht dat ik al iets was.  

Toon Hermans.  
 

      

Nieuws van de MR 

Sinds het begin van het school jaar hebben er inmiddels al weer twee MR vergaderingen 

plaatsgevonden. In deze MR vergaderingen hebben we onder andere gesproken over de Risico 

Inventarisatie & Evaluatie van de Springschans en de actiepunten die daar uit zijn gekomen. 

Tevens hebben we gekeken naar het financieel verslag van 2018 en de begroting voor 2020-

2023.  

Gijs heeft de MR bijgepraat over het Team Ontwikkel Plan (TOP) en de geplande onderdelen 

daarvan voor het schooljaar 2019-2020. Uit deze geplande onderdelen is het jaarplan 2019-2020 

voort gekomen.  

Tevens heeft de MR zelf nog een jaarplan gemaakt voor aankomend schooljaar waar de 

speerpunten voor 2019-2020 in staan. Speerpunten zijn onder andere de verkeersituatie om de 

school en het vandalisme op het schoolplein buiten schooltijd.  

Vanaf volgend schooljaar komt er een vacature in de MR voor een ouder. Ben jij diegene die 4-5 

x per jaar met andere ouders en teamleden van De Springschans wil meedenken en meepraten 

over het schoolbeleid? Meld je dan nu alvast aan! Stuur een email naar 

mr.springschans@isobscholen.nl of spreek 1 van onze MR leden op school aan! 

Meer info? https://www.obsdespringschans.nl/index.php?section=2&page=223 

Met vriendelijke groet,  

Namens de MR,  

Kim Tam 

Penningmeester/Secretaris 

 

Sinterklaas 

Woensdag 4 december komt Sinterklaas ons weer verblijden met een bezoek. Hij zal tussen 8.45 

en 9.00 aankomen. We verwachten de kinderen op de normale tijd met hun jas aan in de klas en 

we gaan dan per groep naar buiten. De ouders zijn van harte welkom om ons buiten achter de 

kinderen te vergezellen. Ze krijgen deze dag wat te drinken van de OAC, een kleine versnapering 

voor de kleine pauze moet u wel meegeven. We hopen op mooi weer en veel gezelligheid.  

Groeten van de Sintcommissie 

 

 

 

 

 

mailto:mr.springschans@isobscholen.nl
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.obsdespringschans.nl%2Findex.php%3Fsection%3D2%26page%3D223&data=02%7C01%7Canouk.vennik%40isobscholen.nl%7Cdfafe6813187424379f308d771e4e24b%7C0c8501bef4134d34be3317695a2d206e%7C0%7C0%7C637103100192862440&sdata=XtI%2B58prq8YZxl9i547KFn2WZtJAkApItB2Wz1HfyrE%3D&reserved=0


 

 

 

 

Kerst  

We zitten nu nog in de Sinterklaassferen maar de voorbereidingen zijn ook al getroffen voor de 

kerstviering. Elke klas organiseert een kerst knutselmoment. U krijgt van de eigen leerkracht hier 

meer informatie over.  

We zijn blij te kunnen mededelen dat we een nieuwe dirigent hebben gevonden voor het kinder-

kerstorkest! Inmiddels is al bekend welke kinderen in het orkestje gaan spelen. Binnenkort 

krijgen de kinderen oefenmuziek mee naar huis. Er zal een aantal keer op school geoefend gaan 

worden. De data wordt aan deze kinderen nog bekend gemaakt.  

Het kerstdiner zal plaats vinden op donderdag 19 december. Ook dit jaar vragen we alle 

ouders om een gerechtje te maken voor het kerstdiner in de klas. Elk jaar genieten alle kinderen 

van het heerlijke eten dat door de ouders en kinderen is gemaakt. De intekenlijsten voor de 

gerechten hangen vanaf woensdag 11 december in de gang bij de klas van uw kind.  

De OAC wil ook dit jaar weer op het schoolplein een kerst samenzijn organiseren. Tijdens het 

kerstdiner is er een hapje en een drankje voor de ouders op het plein. 

  

In het kort:  

Woensdag 11 december: intekenlijsten voor de gerechten in de gang bij de klas van uw kind.  

Woensdag 18 december: Kinderen nemen bord, bestek, beker en bakje mee in een plastic zak 

voorzien van naam.  

Donderdag 19 december: Kerstdiner. De tijden ontvangt u nog in een aparte brief.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


