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Frisse herstart!
Ja! Het ziet ernaar uit dat we op 8 februari weer open mogen.
Wij staan te popelen om iedereen weer te zien. De school is
enorm onder handen genomen. Fris geschilderd, wanden
voorzien van stootmateriaal en nieuwe vloerbedekking bij de
ingangen en nu officieel een rookvrij terrein, op weg naar een
rookvrije generatie.
------------------------------------------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
------------------------------------------www.obsdespringschans.nl

Update protocol Covid basisscholen in de maak.
Ter herinnering; Volwassenen betreden de school op afspraak.
Ouders komen alleen in school als zij gezond zijn. Ontsmetten
hun handen bij de ingang. Houden ruim 1,5 meter afstand, ook
bij het brengen en halen op het schoolplein. Er wordt door het
ministerie gewerkt aan een nieuw protocol voor het
basisonderwijs. Deze week ontvangt u van ons een nieuwe
update over de regels die vanaf 8 februari van kracht zijn.
Studiedagen 8,9 februari en op 1 en 2 maart gaan niet
door
Op 8 en 9 februari en op 1 en 2 maart hadden wij studiedagen
gepland staan. Voor de continuïteit van het onderwijs vinden
wij het belangrijk om de kinderen op deze dagen in school les
te kunnen geven. Eén dag, nemen we mee, aansluitend aan de
geplande studiedag op 14 juni. 15 juni wordt tevens een
studiedag. Mocht u reeds iets gepland hebben met uw gezin op
de eerder geplande studiedagen, dan zijn deze dagen vrij voor
uw kind(eren). Laat dat graag even aan ons weten. De
reguliere vakantie en vrije dagen in het jaarrooster, blijft zoals

gepland.

Nieuwe collega
Per 1 februari is Helmi de Haas gestart op De Springschans in groep 6. Zij neemt het werk
van juf Mieke over. Helmi heeft meer dan 25 jaar ervaring in het onderwijs. Zij komt van
De Rembrandt school in Akersloot. We heten haar van harte welkom.
Van de MR, verkenning schooltijden
In de afgelopen nieuwsbrief hebben we vermeld dat we in gesprek zijn met de directie
over de schooltijden. Hierin hebben wij jullie uitgenodigd om eventuele vragen en
opmerkingen met ons te delen. Van 23 ouders hebben wij een reactie gekregen. Deze
loopt uiteen van het kenbaar maken van de voorkeur voor een bepaald rooster, terwijl
een ander aangeeft meer uitleg te willen over de twee beschreven varianten. Ook de wens
om, net als 3 jaar geleden, 3 varianten aan te bieden is door verschillende ouders
aangegeven.
Samen met de directie zijn wij van mening dat het belangrijk is dat het proces, de
informatievoorziening en de communicatie rondom het bepalen van de schooltijden
zorgvuldig verloopt. Daarom hebben we gezamenlijk besloten ons hierin bij te laten staan
door een onafhankelijke partij, namelijk AndereSchooltijden.nl. Op hun site is informatie
terug te vinden over verschillende modellen, aanpak en referenties. Vanuit de directie
wordt nadere informatie gedeeld over de verwachte planning. Bij eventuele vragen, kan
altijd contact met ons opgenomen worden via mr.springschans@isobscholen.nl
Onderstaand een kort stukje vanuit AndereSchooltijden.nl ter introductie.
Namens de MR, vriendelijke groet, Eefje van Heusden.
AndereSchooltijden.nl is onafhankelijk en heeft als belangrijkste doelstelling het goed
doorlopen van het proces en een gedragen uitkomst. Wij ondersteunen scholen in het
primair onderwijs die andere schooltijden overwegen. Zaken die hierbij aan bod komen:
• Objectieve informatie over mogelijke andere schooltijden
• Opstellen van een vragenlijst voor een raadpleging omtrent schooltijden
• Rapportage van de resultaten van de vragenlijst
• Begeleiding bij de interpretatie (van de resultaten) en de besluitvorming
• Advies bij implementatie van andere schooltijden.

De bekende reminder: aanmelding broertjes-zusjes, voor onze planning over de komende
jaren.

