
 

 

1 april schoolvoetbal groep 
7 en 8 

5 april  nationale 
buitenlesdag 

5 april  musicallessen groep 
8 

6 april  schoolvoetbal groep 
5 en 6 

7 april  brandveiligheidsles 
groep 7 en 8 

8 april  schoolvoetbal groep 
7 en 8 

14 april  lenteontbijt 
15 april  groep 8 naar het 

Anne Frank Huis 
18 april  Tweede Paasdag; 

alle kinderen vrij 
20 en 21 
April IEP eindtoets groep 

8 
25 april 
t/m 6 mei  meivakantie 
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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 

Wat fijn om jullie weer op een reguliere manier te kunnen 
ontvangen in school. Loop gerust binnen om met je zoon of 
dochter mee te kijken op de leerwand van IPC, die gedurende 

een thema groeit en een mooi beeld geeft van alle 
betekenisvolle activiteiten. 

Het team heeft met elkaar gesproken over het advies van de 

MR over de feesten die wij op school vieren. Welke feesten 
we vieren, en op welke wijze, hebben we in de kwaliteitskaart 
FEESTEN beschreven. Jullie hulp en inzet is voor ons daarbij 

heel belangrijk. Lijkt het je leuk om jouw bijdrage structureler 
te laten zijn, neem dan contact op met de OAC van de school. 

Nu de zon wat vaker schijnt, krijgt de Springbucks het 

drukker. Reuze gezellig om te zien. De moeders van Pippi en 
Mijs uit groep zeven gaan De Springbucks ondersteunen en 
werken met de kinderen van groep 7 verdere plannen uit. De 

Springbucks zal blijvend onderdeel uitmaken van de school. 
Een plek voor informele ontmoeting voor ouders en een plek 

waar kinderen betekenisvol kunnen leren. De huidige groep 7 
werkt na de zomervakantie de nieuwe groep 7 in. In de 
aanpassing van de aula krijgt De Springbucks een prominente 

plek. 

De plannen voor een 11e lokaal zijn in een gevorderd 
stadium. De ruimte van onze bibliotheek boven wordt een 

volwaardig lokaal. De bibliotheek wordt geïntegreerd in onze 
multifunctionele aula. Hiervoor denkt ontwerpbureau De 

Beleving met ons mee. 

 

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/


 

 

 

 

 

 

 

Medio april nemen we onder de ouders en leerlingen van groep 6,7 en 8 een (enquête) 

veiligheidsmonitor af. Dit is een check met betrekking tot de ervaring van rond de 
sociale veiligheid in school. De gegevens worden anoniem verwerkt en levert voor de 

school een rapportage op. Deelname vergroot de betrouwbaarheid. Hiervoor wordt een 
link verstuurd. 

 

 

Maalwaterrun 2022 

 

Twee weken geleden waren de buurtsportcoaches bij ons op school voor de inschrijving 
voor de PCC Maalwaterrun & Walk. Tijdens de PCC Maalwaterrun & Walk rennen of 

wandelen de kinderen voor het goede doel. Zo wordt het Zomerkamp Heiloo mede 
mogelijk gemaakt door de opbrengst van deze dag. Ook verdienen de kinderen 
sportlessen voor Sport@School. Mocht je de inschrijving gemist hebben, aanmelden kan 

tot in ieder geval 3 april via www.pccmaalwaterrunenwalk.nl. Ook online kunt u 
aangeven dat het inschrijfgeld naar de Springschans gaat. 
 

Lente- ontbijt en eieren zoeken 

Op donderdag 14 april, vieren we een gezellige lentedag met de hele school. We 

ontbijten gezamenlijk in onze eigen klassen, gelijk als de school begint. Net als voor 
Corona, maken alle kinderen voor iemand anders een ontbijtje in een versierde 

(schoenen)doos. Op school trekken de kinderen een lootje. Op dat lootje staat voor wie 
ze een ontbijtje mogen maken. U mag alvast op zoek gaan naar een geschikte doos. 
Verdere informatie leest u in de brief, die uw kind binnenkort meeneemt naar huis. De 

groepen 7 en 8 verstoppen eieren voor de groepen 1 t/m 4 in het bos of op het plein. De 
groepen 5 en 6 hebben een eigen bosactiviteit met eitjes. 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.pccmaalwaterrunenwalk.nl%2F&data=04%7C01%7Canouk.vennik%40isobscholen.nl%7C97b6957dc3e34c6009c708da08c6d071%7C0c8501bef4134d34be3317695a2d206e%7C0%7C0%7C637831947259447817%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=wegeStaoFuVCd%2Fpe4CdCZHkZ38WaYw0L%2FbI2zk7aH5I%3D&reserved=0


 

 

Vakantierooster 2022-2023 
  

  
  

 
 

 
 
 

 
 

  

 

 

Studiedagen 2022-2023 

28 september 2022 

18 november 2022 

24 februari 2023 

28 juni 2023 

 

Inzameling Oekraine 

 
Beste ouders/ verzorgers en leerlingen van de Springschans,  

Mijn naam is Wendy Minderhoud en ik werk bij KLM . Ik ben jarenlang voorzitter van de 
ouderactiviteiten commissie geweest en mijn tweeling is sinds 2 jaar van de 

Springschans af. Nu zet ik mij in als vrijwilliger voor Oekraïne. 
 
Het ontgaat niemand dat er op het Europese continent oorlog is en dat veel vrouwen en 

kinderen op de vlucht zijn.  Meer en meer vluchtelingen komen er bij de grenzen in de 
omliggende landen aan. De situatie is schrijnend, ze zijn zo snel weggegaan, huis en 

haard achterlatend. Onzekerheid, honger, verdriet over toekomst speelt hen parten. Ook 
de mannen die verplicht worden om te vechten en niet weten of ze hun gezin ooit nog 
zien. Wij kunnen vanuit Nederland een steentje bijdragen en zoveel mogelijk 

hulpgoederen richting de Oekraïense grens krijgen via onze luchtbruggen opgezet door 
KLM personeel naar Polen, Hongarije en Roemenië. Dagelijks worden er heel veel 

goederen door KLM crews vervoerd naar bovenstaande landen, wel 60 tasjes per dag! 
Waar de hulporganisaties en vluchtelingen heel dankbaar voor zijn. Zo komt het vrijwel 
direct terecht en bij de mensen die het echt nodig hebben. Niemand verdient geld aan 

ons initiatief. Hulpgoederen die nodig zijn, denk hierbij aan: EHBO-artikelen, essentiële 
verzorgingsproducten, baby-artikelen (zoals luiers) en met name is er vraag naar lang 

houdbaar voedsel voor baby’s,  kinderen en volwassenen.  
 
We kunnen de vraag naar goederen niet alleen doen.  

Vandaar  dat we deze actie ook op de Springschans onder de aandacht brengen….  
 

We zijn heel blij met alle donaties groot of klein! ( Liever geen kleding behalve thermo 
kleding)  
Alle hulp in de vorm van goederen die u op de lijst hieronder vindt is van harte welkom. 

Als u nog meer kunt verzamelen in uw eigen omgeving wordt dat zeer gewaardeerd! 
 

Herfstvakantie 15-10-2021 t/m 23-10- 2021 

Kerstvakantie 24-12-2021 t/m 08-01- 2023 

Voorjaarsvakantie 25-02-2023 t/m 05-03- 2023 

Pasen 07-04-2023 t/m 10-04-2023 

Meivakantie 22-04-2023 t/m 07-05- 2023 

Hemelvaart 18-05-2023 t/m 19-05- 2023 

Pinksteren 29- 05- 2023 

Zomervakantie 21-07-2023 t/m 03-09-2023 



 

 

Wie oh wie wil helpen? 💙  

 

HELP DEZE MENSEN IN NOOD!🙏🏻 

💙DOE JIJ OOK MEE?💙 

 

Ik zal samen met iemand van team Springschans op woensdag 6 april op school staan 
om hopelijk zo veel mogelijk goederen van u aan te nemen.  

 

 

 

 


