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Nieuws van de directie
Aan het motto van de school ‘samen leren samen leven’, hebben we
dit schooljaar op bijzondere wijze uitvoering gegeven. U met uw
kinderen voor een periode thuis en wij op afstand. De wijze waarop
wij in deze tijd samen werken, uw flexibiliteit, uw betrokkenheid en
medewerking bij het geheel, ervaren wij als team als zeer
ondersteunend.
Je zou bijna vergeten wat de tijd daarvoor voor mooie
onderwijsmomenten heeft opgeleverd. Onder andere zichtbaar op
de foto's die we op de site of sociale media plaatsen. Binnenkort
publiceren wij het jaarverslag met een overzicht van het schooljaar
2019-2020. Op onze eigen website en op de site
'scholenopdekaart.nl’ treft u de meest recente informatie aan voor
2020-2021, nadat de MR op 23 juni instemming op de stukken
heeft verleend.
In de volgende links, kunt u het algemene overzicht zien van de
enquête van ouders en kinderen met betrekking tot de
thuiswerkperiode:
Ouders:
https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?id=vgGFDBP0NE
2MxdpWi0gbp9rnxEXTXJGm609HFyRP_NUM0NVWE5TUlZTWkZXUkgw
UVJZTzRIT0ZaWS4u&AnalyzerToken=Tpaa92ISjL9oMFzLqAbjX9uAfa
R0X0AD
Kinderen:
https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?id=vgGFDBP0NE
2MxdpWi0gbp9rnxEXTXJGm609HFyRP_NUQ1lKMDVVWUc4SThESzRI
NFYxVlZGNzI2WC4u&AnalyzerToken=TMjeSebFsnekhqYwdOYHdWO
OHCZ3EQXk

Het grootste gemis zit op SAMEN. Wij hebben allen behoefte om elkaar te ontmoeten. Op details
leren wij als team over de specifieke aanpak. Wat werkt goed, wat werkt minder, wat betekent
dat voor de toekomst, ook als Corona voorbij is.
Voor dit moment gaan wij ervan uit dat TSO Kinderstralen de opvang tussen de middag kan
verzorgen vanaf 17 augustus. In een uiterste geval gaan wij tijdelijk werken met een 5- gelijke
dagen model. Dit betekent dat alle kinderen, alle dagen tot 14.00 uur naar school gaan. Wij
vragen aan u om rekening te houden met extra kosten voor BSO opvang, na 14.00 uur. Wij
overleggen met Villa Lilla over deze situatie. Medio 2020-2021 kunt u een enquête verwachten,
waarbij u kunt aangeven welk rooster vanaf schooljaar 2021-2022 uw voorkeur heeft.
In de laatste week van de vakantie kunt u van ons een update verwachten wat betreft de start
van het schooljaar op 17 augustus.
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Ellen

Rick van Teylingen stelt zich voor:
Hallo Springschansers! Ik ben meester Rick en volgend jaar kom ik bij jullie op school werken.
Samen met juf Michelle sta ik in groep 5 op dinsdag en woensdag. Ik ben in februari van dit jaar
gestart als zij-instromer, dat betekent dat ik zelf ook nog een dag in de week naar school ga. Het
afgelopen halfjaar heb ik lesgegeven op de Meander, in groep 3. Mijn huis staat in Krabbendam,
een heel klein dorpje aan de Westfriese omringdijk. Ik heb twee kinderen, een dochter van 4 en
een zoon van 2. Ik vind het superleuk om muziek te maken, ik speel piano en gitaar. Daarnaast
vind ik het gaaf om te klussen, voor mijn laatste project heb ik een egelhuis gebouwd voor onze
tuinegel. Voor nu wil ik jullie een geweldige vakantie wensen, we zien elkaar volgend schooljaar!
Groet Rick
Sylvia van Beest stelt zich voor:
Ik ben Sylvia van Beest. Ik kom werken op de Springschans in het nieuwe schooljaar. De
Springschans vind ik een hele leuke school prachtig gelegen in het groen met een mooie
natuurtuin. Ik ga werken in groep 4 met Lobke en in groep 6 met Mieke. Daar heb ik heel veel zin
in. Ik krijg energie van kinderen en heb bewondering voor hoe zij zich openstellen en
nieuwsgierig zijn naar de wereld om hen heen. Na de zomer ga ik verhuizen van Heemstede naar
West Grafdijk. Ik vind het heel fijn om in de buurt van mijn woonplaats te werken. Ik houd van
tuinieren, lezen, toneelspelen, schilderen en het maken van beelden van keramiek of brons Ik
ben moeder van 3 volwassen kinderen en oma van 1 kleinkind. tot in het nieuwe schooljaar! Ik
wens jullie allemaal een fijne vakantie!
Puck Schermer stelt zich voor:
Ik ben Puck, 23 jaar en student aan de iPabo in Amsterdam. Ik kom uit Heiloo en ben in mijn
vrije tijd vooral bezig met sporten en leuke dingen doen met vrienden en familie. Afgelopen jaar
heb ik stage gelopen in groep 7 bij juf Tineke en in groep 8 bij juf Anouk. Ik heb het ontzettend
naar mijn zin gehad afgelopen jaar op de Springschans en daarom blijf ik volgend jaar ook op de
Springschans. Ik ga namelijk mijn eindstage lopen in groep 7 bij Tineke en Anouk. Ik kijk er erg
naar uit en kan niet wachten om het nieuwe schooljaar fris en fruitig weer te starten! Als jullie
nog vragen hebben, of zin hebben in een gezellig praatje zijn jullie altijd welkom!
Afscheid
Collega's die onze school gaan verlaten en die wij hartelijk willen danken voor hun inzet:
Meester Sander heeft een nieuwe baan op een basisschool in Santpoort.
Juf Karin en juf Willeke, die jaren de begeleiding hebben verzorgd van één van onze leerlingen
nemen afscheid.
Juf Saskia blijft tot 1 oktober bij ons werken. Zij heeft geen vast groep. Zij verricht
ondersteunende taken.

Vakanties en studie/marge dagen 2020-2021
Herfstvakantie
Kerstvakantie

10 oktober 2020 t/m 18 oktober 2020
19 december 2020 t/m 03 januari 2021

Voorjaarsvakantie

20 februari 2021 t/m 28 februari 2021

Meivakantie

26 april 2021 t/m 07 mei 2021

Zomervakantie

10 juli 2021 22 augustus 2021

Hemelvaart:

13 en 14 mei 2021

Pinksteren

24 en 25 mei 2021

Studiedagen:

9 oktober '20, 20 november '20, 8 en 9 februari '21, 1 en 2 maart '21, 14
juni '21

Nieuws van de IB’er;
Vanaf half maart zijn alle scholen in Nederland dicht gegaan vanwege de Corona.
Noodgedwongen kregen de kinderen en leerkrachten te maken met een heel nieuw fenomeen;
onderwijs op afstand. Zonder de hulp van jullie als ouders hadden we dit niet tot stand kunnen
brengen.
Trots zijn we dan ook om u te kunnen vertellen dat geen enkele groep een dalende lijn in hun
leerontwikkeling laten zien.
In onderstaande grafieken wordt weergegeven hoe de groep als geheel zich heeft ontwikkeld in
de periode vanaf februari tot en met de citotoetsen van juni 2020.
De enquetes die zijn afgenomen onder de ouders en de kinderen geven ons informatie over de
thuiswerkmomenten en kunnen we meenemen in ons onderwijs van de toekomst.
Het is dan ook mooi om terug te horen dat veel gezinnen deze periode als zeer waardevol hebben
ervaren!
Begrijpend Lezen 3.0

Rekenen 3.0

Spelling 3.0

DMT

Groep 8
Voor groep 8 was dit jaar een ‘jaar om nooit te vergeten’. Ze hebben veel ‘ einde-groep 8’
activiteiten op een andere manier moeten invullen en zelfs geen eindtoets hoeven maken.
Gelukkig hebben de leerkrachten na 8 jaar basisonderwijs een prima beeld hoe de kinderen zich
hebben ontwikkeld. Daar hebben ze geen toets voor nodig! 8 jaar lang hebben diverse leerkracht
kunnen observeren in welke mate het kind leert, zich inzet, sociaal vaardig is en waar zijn of haar
sterke en zwakke kanten liggen.
We vinden het altijd leuk om te zien voor welke scholen de leerlingen kiezen en hoe ze het daar
gaan doen.
In onderstaande cirkel-diagram krijgt u een beeld waar onze leerlingen heen gaan. Wij wensen ze
heel veel plezier op hun volgende school!

De zomer-lees-dip
Veel kinderen hebben na de zomer last van een lees-zomer-dip. In de vakantie ‘vergeten’
kinderen vaak te blijven lezen. Zwemmen of buiten spelen is natuurlijk ook heel belangrijk en
leuk. Maar uit onderzoek blijkt dat kinderen door in de vakantie te lezen soms 2 AVI niveau’s
terugvallen. Blijven lezen is dus heel belangrijk!
Een aantal tips tegen de zomerdip:
1. Kies een boek wat je kind leuk vindt om te lezen. Het maakt niet uit wat ze lezen, als ze maar
lezen. Dus ook een stripboek mag.
2. Lezen kan overal! Laat kinderen een fijne plek zoeken om te lezen.
3. Lees een kwartier per dag. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die 15 minuten per dag lezen hun
woordenschat flink vergroten.
4. Geef het goede voorbeeld; Zien lezen doet lezen! En lees regelmatig voor!
5. Doe spelletjes met het boek; dobbel bijvoorbeeld hoeveel bladzijde er gelezen moeten worden.
Of stop bij een woord en verzin een rijmwoord bij het laatst gelezen woord.
6. Regent het? Ga naar de kinderboekenwinkel of naar de bibliotheek.
7. De vakantiebieb app Als je kind graag op de tablet zit kan je er ook de vakantiebieb app op
zetten. Zo kun je gratis lezen, ook als je geen lid bent van een bibliotheek
8. Houd een boekenfeest met andere kinderen. Laat kinderen hun favoriete boeken meenemen
en op een zelf gecreëerd podium een presentatiegeven waarom we dit boek moeten gaan lezen!

Oudergesprekken en informatieavonden
De afgelopen weken hebben de groepen 3 tot en met 7 citotoetsen gemaakt. Deze toetsen zijn
goed geanalyseerd en de nieuwe groepsplannen voor komend schooljaar liggen klaar om het
nieuwe schooljaar goed van start te gaan.
Om deze reden zijn de oudergesprekken van november naar voren gehaald. Alle ouders zullen in
de laatste week van de zomervakantie een uitnodiging krijgen voor een oudergesprek dat in de
eerste drie weken van het schooljaar zal plaatsvinden.
Omdat wij in de lokalen tijdens de informatieavonden niet genoeg afstand kunnen garanderen
heeft elke groep een eigen avond en zal de informatieavond in de aula gegeven worden. In de
kalender van deze Info en in de kalender op de website kunt u zien wanneer welke groep aan de
beurt is.

Informatie Villa Lilla
ZOMERVAKANTIE
Bij BSO Villa Lilla is het mogelijk om ook alleen in vakanties opvang af te nemen ook als uw kind
in schoolweken geen gebruik maakt van de BSO. Aanmelden voor vakantieopvang kan per
vakantie en per dag worden geregeld!
Mocht u geïnteresseerd zijn in opvang op de BSO voor alleen de zomervakantie, dan kunt u uw
kind(eren) aanmelden of vragen stellen aan kinderopvang Villa Lilla per telefoon 072-5090030 of
per mail info@villalilla.nl

Wisselochtend en schoolpicknick
Op donderdag 2 juli is er in elke groep een wenmoment met de nieuwe leerkrachten van de
kinderen. Alle kinderen zijn dan 1,5 uur met elkaar in het nieuwe lokaal met de leerkachten die
ze volgend schooljaar zullen krijgen.
Tussen de middag zullen we samen picknicken en de dag afsluiten met een ijsje van de OAC op
het plein.
Fotowedstrijd
Zoals u afgelopen jaren gewend bent krijgen de kinderen aan het einde van dit schooljaar ook
een verrassing van de OAC. De bedoeling is dat de kinderen in de zomervakantie met deze
verrassing een originele foto maken en deze in de eerste week van het nieuwe schooljaar
meenemen naar school. Uit elke klas zal een winnaar naar voren komen die een mooie prijs wint!
Hoofdluis
Vanwege de Corona- maatregelen is er geen hoofdluiscontrole op school. Wij willen u vragen uw
kind regelmatig te controleren. Mocht u hoofdluis of neten vinden wilt u uw kind dan behandelen
en dit ook melden op school?

Samba Salad; openingsfeest nieuw schooljaar
Op de eerste dinsdag van het nieuwe schooljaar (di. 18 aug) komt SAMBA SALAD met de
kinderen een spetterende opening verzorgen.Om deze dag extra feestelijk te maken, zijn er voor
elke groep wat eenvoudige kleding “richtlijnen”.
Voor alle kinderen graag gympen of gewoon goed zittende schoenen i.v.m. beweging of dans
(geen slippers).
gr. 1/2a apen, kleding in de kleuren: grijs, bruin , beige
gr. 1/2 b olifanten, kleding in de kleuren: bruin, beige
gr. 3 zonnelied, kleding in de kleuren: wit, geel, beige
gr. 4 salsadans kleding: feestelijk (meisjes mogen met jurk of rokken)
gr. 5 afro zang & beweging , kleding in de kleuren: bruin, beige, oranje
gr. 6 gospelzang , kleding in de kleuren : zwart / wit
gr. 7 dance mix & body percussie, kleding : tropische sportief
gr. 8 Braziliaans percussie, kleding in de kleuren: wit met een kleur / groen & geel Braziliaans
Omdat we nu nog niet weten of er bij de afsluiting wel of geen ouders aanwezig mogen zijn, laten
we u dat op een later moment weten. De voorstelling staat gepland van 14.30 tot 15.30, dus de
kinderen zijn sowieso op de reguliere tijd uit.

Vanaf vrijdagmiddag 3 juli gaan we allen genieten van de zomer. Namens het team van
De Springschans wensen we u en de kinderen een periode van ontspanning toe!

