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Thema tijd en excursies
Er wordt intensief gewerkt aan het thema en ook op excursie gegaan. In groep
5 b is een heus museum ontstaan! Kinderen, opa’s, oma’s brachten attributen
mee naar school. Hier een ‘kijkje’ voor u in dit klassenmuseum’! In groep 8
werd o.a. onderzoek gedaan naar de werking van de kettingreactie, zie Twitter!
Op de website staan bij veel de groepen foto’s van activiteiten bij dit thema.

Zie ook de kalender op onze website!

Koerdistan en De Springschans
Chopy Fata, oud leerlinge van De Springschans, nam contact met ons op. Zij
heeft inmiddels haar studie pedagogiek afgerond en is bezig een film te maken
over het verschil in onderwijs tussen Nederland en Koerdistan. Chopy heeft
hiervoor in de school gefilmd (materialen) en een interview opgenomen met
zowel Anouk als Francis. De film wordt binnenkort uitgezonden op…de
Koerdische televisie….onzichtbaar voor ons dus, maar het was een erg leuk
weerzien en een mooie ervaring!

Suzanne Buis
Suzanne Buis, schrijfster en inwoonster van Heiloo, heeft aan onze school
boeken geschonken uit de series Floortje en Lizzy. Ook zat Suzanne Buis in de
jury van de voorleeswedstrijd in de bibliotheek Heiloo, waar Bram Ruhl voor
onze school kandidaat was. De geschonken boeken staan inmiddels in de kast
te wachten… op de kinderen!
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NL doet!
Op 21 maart doen we mee aan NL doet! Als school hebben we een uitvoerende
klus aangeboden (het doolhof) en één groep vrijwilligers (vanuit een bedrijf)
heeft zich al aangemeld voor onze klus. Ook u, ouders, gaan we vragen mee te
helpen. Na de vakantie wordt voor ons duidelijk wat, waar, wie, wanneer en hoe
nodig is, nadere informatie volgt dan via DIGIduif. Als u denkt ‘dat lijkt me
leuk’, zet de 21 e dan alvast in uw agenda!

Open dag en De School!week
De School!week is de jaarlijks terugkerende, landelijke campagneweek van het
openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. In deze week (van 17 t/m 21
maart) laten we op De Springschans zien waar we voor staan. De kernwaarden
van het openbaar onderwijs staan in deze week centraal. Het motto van de
School!week is: ‘ik ben welkom’. Op 19 maart houden we speciaal voor deze
week ‘open dag’ (09.00 tot 12.00 u). Heeft u tijd en vindt u het leuk te
assisteren op deze ochtend? Geef u op bij Francis of Jan.

Stembureau
Eenmaal in de vier jaar vinden de gemeentelijke verkiezingen plaats. Op 19
maart a.s. is het weer zover! De personeelsruimte van de school is dan weer in
gebruik als stembureau. Ook u kunt hier gebruik van maken!

Volleybaltoernooi groepen 5 en 6
Op woensdag 12 maart a.s. is er het volleybaltoernooi
voor de groepen 5 en 6. Ook De Springschans zal met
teams aanwezig zijn. Van 13.30 tot 15.15 u is de speeltijd
voor de groepen 5. Van 15.30 tot 17.15 is de speeltijd
voor groep 6! Komt u aanmoedigen? Het toernooi vindt
plaats in sporthal ’t Vennewater.

AZ voetbaltoer!
In maart starten groep 7, 7/8 en 8 met de AZ voetbaltoer: een programma over
een gezonde levensstijl, respectvol met elkaar omgaan en samen sporten. In
vier thema’s zal gewerkt worden over: voeding, respect, bewegen en
samenwerken. Dit doen we met diverse opdrachten en oefeningen over deze
onderwerpen. Sportief succes voor iedereen!

Regiobeurs bibliotheek Heiloo
Hierbij voor u een bericht vanuit de bibliotheek van Heiloo: op donderdag 20
maart a.s. wordt de Regiobeurs ‘Iedereen kan lezen’ van 10.00 tot 16.00 uur in
de bibliotheek gehouden. Om mee te kunnen doen in onze maatschappij is het
belangrijk om te kunnen (blijven) lezen en schrijven. ‘Iedereen kan lezen’ is een
gratis en goed toegankelijke beurs voor mensen (van alle leeftijden!) met een
verminderd gezichtsvermogen, dyslexie of die om een andere reden moeite
hebben met lezen.
Informatie voor deze doelgroep is nogal versnipperd. Met deze beurs geven we
een goed beeld van de laatste ontwikkelingen op dit gebied. Leveranciers van
zeer uiteenlopende aangepaste producten en diensten nemen graag de tijd om
belangstellenden uitgebreid te informeren en vragen te beantwoorden.
Aanwezig zijn o.a.: Lexima, L2S, Visio, Aangepast Lezen, Leerhulpmiddelen.nl
en Optelec. Deze beurs is niet alleen interessant voor kinderen en volwassenen
met een leesbeperking maar ook voor familie, vrijwilligers én professionals uit
onderwijs en zorg. Meer informatie is te vinden op www.iedereenkanlezen.nl

Gevonden
Wie mist: kentekenbewijs deel 2 van een Peugeot Vivacity? Ligt veilig op school
en is af te halen!
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Voorjaarsvakantie
Vandaag start de voorjaarsvakantie! Het team van De Springschans wenst
kinderen en ouders een fijne vakantie toe! Voor wie in het land blijft: via de
volgende link wat ideetjes voor een eventuele activiteit: Het is weer
voorjaarsvakantie! In het kader van het thema ‘tijd’ is het museum van de 20
ste eeuw in Hoorn ook een aanrader! Tot maandag 3 maart!



Afspraak van de maand:
Zeg aardige dingen die een ander blij maken



Welkom op school!
Dali Koopman en Gijs Evenhuis in 1C
Veel leerplezier en succes bij ons op school gewenst!



Hoera! Deze maand zijn jarig:
Datum
Groep Naam
Leeftijd
1 maart 2014
1c
Loek Roggeveen
5
1 maart 2014
8
Pleunie Burgering
12
2 maart 2014
4
Tess Admiraal
8
2 maart 2014
5b
Sanne van Twuijver
9
4 maart 2014
12a
Thomas James McFarland 6
5 maart 2014
6
Britt Eickhof
10
6 maart 2014
12b
Billy Maart
6
6 maart 2014
4
Jet van Beekhoff
8
7 maart 2014
3
Isa Bedeschi
7
7 maart 2014
5b
Nino Broers
9
8 maart 2014
12a
Jeffrey Ullers
6
9 maart 2014
78
Anna van Beekhoff
11
12 maart 2014
12b
Roy Admiraal
6
12 maart 2014
4
Kobus Evenhuis
8
15 maart 2014
78
Bor Voet
11
16 maart 2014
7
Yentl Francès
11
16 maart 2014
78
Sem Valk
11
17 maart 2014
7
Floor Kerssens
11
20 maart 2014
5b
Lenka Julián Labraña
9
23 maart 2014
5a
Roos Niesten
9
25 maart 2014
78
Dhanel Hesta
12
27 maart 2014
12b
Sven Jansma
6
27 maart 2014
3
Jua Jardez
7
27 maart 2014
8
Senna Visser
12
28 maart 2014
5a
Demi Groot
9
28 maart 2014
8
Yuri van Dam
12
28 maart 2014
8
Kira Kuijper
11
29 maart 2014
7
Daan Jansma
10
31 maart 2014
12a
Jens van Dortmont
6

NB: als u een teamlid per mail wilt bereiken doet u dit als volgt:
voornaam.achternaam@isobscholen.nl

Volgende INFO De volgende INFO verschijnt op vrijdag 28 maart a.s.
MR Kijk voor informatie over de MR op onze website.
Duurzaamheid Kijk op onze website.
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