
 

 

7 juli  verjaardag Ellen en 
Anouk op de 
Poelboerderij 

8 juli  rapport mee groep 1 
t/m 7 

12 juli  afscheidsavond 
groep 8 

13 juli  groep 8 springt uit 
14 juli  schoolpicknick 
15 juli laatste schooldag 
29 aug  eerste schooldag 

nieuw schooljaar 
 
 
 
 
  
 
   
   
   
 
  
 
 
 
-------------------------------------------

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 

Schooljaar 2021-2022 zit er bijna op. We hebben er samen een 

mooi jaar van gemaakt. Op onze site kunnen jullie medio juli 

het jaarverslag lezen en tref je de schoolgids 2022-2023 aan. 

Op ‘scholen op de kaart.nl’ staat de school uitgebreid 

gepubliceerd. 

De eindmusical van groep 8 in De Beun was een enorm 
succes. Onder leiding van 'regisseur’ Tineke is er menig 

acteer en zangtalenten ontdekt. Wij wensen de kinderen een 
fijne VO tijd toe. 

Zet alvast in de agenda:  

- donderdag 1 september vieren we de opening van het 

schooljaar. Dit jaar is het thema 'kookshow’. Er is een 
theatervoorstelling voor de kinderen gedurende dag, zij 
maken hapjes en ontvangen jullie vanaf 14.00 uur 

feestelijk, voor een muzikale opening van het 
schooljaar 2022-2023. 

- Op maandag 26 september wordt er een interessante 
informatieavond bij ons op school georganiseerd met 
als thema “ veilg online opgroeien”. 

 

 

 

 

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/


 

 

 

 

 

 

 

De Springbucks koffiecorner krijgt het steeds drukker. We hebben een gesprek gehad 

over de besteding van de inkomsten. De helft sparen zij voor het schoolkamp in groep 8 
en voor de andere helft wordt nagedacht over een goed doel. Bij de start van het 

schooljaar zal 'de directie van De Springbucks’ daar meer over vertellen. Binnenkort is er 
een gesprek met de Regiobank in Heiloo om te onderzoeken wat zij voor hen kunnen 
betekenen. Een van de kernwaarden van De Springschans is ‘ondernemend’. De 

kinderen zijn voor deze onderneming enorm enthousiast om er uitvoering aan te geven. 

Aan jullie het verzoek alert te blijven op verkoudheid en te testen als daar aanleiding toe 
is. Op verzoek kunnen wij een test meegeven. Helaas hebben we groep 8 wegens een 

groot aantal positieve Corona uitslagen in de week van 4 juli gevraagd thuis te blijven 
om ervoor te zorgen dat zij allen bij het afscheidsfeest en het uitspringen kunnen zijn. 

In de week van 11 t/m 15 juli is de stationsweg afgesloten voor al het verkeer wegens 

werkzaamheden. De kruising Breedelaan blijft wel open. 

Blijf gezond, geniet van een heerlijke vakantie. We zien jullie graag terug op maandag 
29 augustus. 

Nieuws  van  de leerlingenraad 

De leerlingenraad heeft dit jaar gezorgd dat de bovenbouw weer groep 4 helpt met 
lezen. 
Verder hebben we prullenbakjes voor maandverband en een kastje met maandverband 

in de meisjes wc geplaatst. 
We hebben ook wc borstels geplaatst in de wc's. 

Nu zijn we bezig met het nieuwe ontwerp van de natuurtuin de school zal gaan proberen 
om daarvoor ouders te laten sponseren. 
We willen volgend jaar een juffen en meesters reünie organiseren. 

We zijn bij alle klassen langsgegaan om nog een keer uit te leggen hoe de schoolbieb 
werkt en we hebben ook gepraat met de juf van de bieb over series compleet te krijgen. 

Voor volgend jaar gaan we nog werken aan internet veiligheid en Engels voor de 
middenbouw 

Groetjes van de leerlingenraad.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws van de IB-er 

 

 

                               

We willen toch geen zomerdip??     

Lezen is ontzettend belangrijk! Daarom doen we op de Springschans veel 
aan leesbevordering. Onze maatschappij draait om kunnen lezen. Bordjes in de 

supermarkt, brieven van de overheid, overal zie je taal. Het helpt in de sociaal-
emotioneel ontwikkeling en het draagt bij aan een brede vorming van kinderen. 

Door veel te lezen, word je er steeds beter in. 

In de vakantie ‘vergeten’ kinderen vaak te blijven lezen. Zwemmen of buiten spelen is 

natuurlijk ook heel belangrijk en leuk! Maar door minder te lezen kunnen ze een of twee  
Avi-niveaus terugvallen blijkt uit onderzoek.  Dat heet de zomerdip of wordt lees-dip 
genoemd. Kinderen halen dan niet het leesniveau wat van ze wordt gevraagd in het 

begin van dat schooljaar. Blijven lezen is dus heel belangrijk. Maar hoe motiveer je de 
kinderen om te lezen? 

1. KIES EEN BOEK WAT JE KIND LEUK VINDT OM TE LEZEN 
Een open deur, maar de kinderen moeten zin hebben om het boek te pakken. Het maakt 

niet uit wat ze lezen, als ze maar lezen. Dat mogen dus ook strips zijn! Ik schreef al 
eerder een blog met allerlei tips om het lezen te stimuleren. Per leeftijdscategorie vind je 

tips voor boeken. 

2. LEZEN KAN OVERAL 
Pak je boek en lees. In de tent, op het strand, bij het zwembad, maar ook op het 
klimrek in de speeltuin of dobberend op een luchtbed in de zee. Je hebt hier allerlei 

https://jufmaike.nl/leesbevordering-hoe-je-kinderen-aan-het-lezen-krijgt/
http://www.jellejolles.nl/lezen-2-0-tien-redenen-lezen-belangrijk/
https://www.lezen.nl/nl/strijd-tegen-de-zomerdip
http://www.jufmaike.nl/hoe-je-je-kind-thuis-aan-het-lezen-krijgt-tips-per-leeftijdscategorie/


 

 

leuke leesbingo’s voor zoals de leesbingo zomer, hoe gekker de plek, vaak hoe leuker. 
Kinderen vinden het ook fijn om zelf een fijn plekje te bedenken om te lezen. 

3. LEES EEN KWARTIER PER DAG 

Maak een ritueel van het lezen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die 15 minuten per dag 
lezen hun woordenschat flink vergroten. Maak er een ritueel van. Laat de kinderen 

bijvoorbeeld elke dag voor het slapen lezen. Of pak het boek erbij als ze ‘s morgens 
wakker worden. Of juist net na het ontbijt. Een kwartier is niet lang, maar heeft wel een 
ongelooflijk resultaat. 

 
 

Ritueel  

Je kunt ook je eigen leesritueel maken met je kind. Bijvoorbeeld zitten op een speciaal 
leeskussen, een stok of knuffel vasthouden bij het lezen, elkaar voorlezen, een 
picknickmomentje maken tijdens het lezen, etc. 

 

4. GEEF HET GOEDE VOORBEELD 

Lees zelf veel, want zien lezen doet lezen! Of lees veel voor! Zak onderuit in een lekkere 
stoel en lees samen. Er zijn ook mooie Samenleesboeken voor jou en je kind. Je leest 
dan om de beurt een zin of een bladzijde. 

5. DOE SPELLETJES MET HET BOEK 

Bedenk allerlei spelletjes met het boek dat je kind leest. Speel bijvoorbeeld scrabble met 
alleen woorden die uit het boek komen. Dobbel om het aantal bladzijdes dat gelezen 
moet worden. Zoek naar het moeilijkste woord dat je kunt vinden in het boek. Of stop 

op een willekeurige pagina en rijm op het eerste woord dat je leest. 

6. BELONING 
Hang een meter papier op in het appartement, tent, caravan of andere vakantieplek. Zet 

steeds een streep voor een gelezen boek. Bedenk een beloning voor elke 2, 5 of 10 
boeken die gelezen worden. Een sticker, een speeltje om in het water mee te spelen, 
een ijsje zijn vakantievoorbeelden. 

7. DE BIBLIOTHEEK OF KINDERBOEKWINKEL 

Regent het? Ga naar de Kinderboekenwinkel in de buurt of naar de bibliotheek. Wat is er 
nou fijner dan zelf je boeken om te lezen uit te zoeken? Wie weet strijken jullie wel neer 

op de fijne stoelen in de winkel of bibliotheek en ontstaat er ter plekke een leesmoment. 

8. DE VAKANTIEBIEB APP 

Is je kind helemaal fan van de tablet of iPad? Zet de vakantiebieb erop! Met 
de vakantiebieb app kun je gratis boeken lezen en is ook te gebruiken als je geen lid 

bent van de bibliotheek. 

https://jufmaike.nl/leesbingo-zomervakantie/
http://www.jufmaike.nl/hoe-je-je-kind-thuis-aan-het-lezen-krijgt-tips-per-leeftijdscategorie/
http://partnerprogramma.bol.com/click/click?p=1&t=url&s=9922&url=http%3A//www.bol.com/nl/s/boeken/zoekresultaten/Ntt/samenleesboek/search/true/sc/books_all/N/60+8293/index.html%3FsearchRedirectType%3Dm2s%26originalSection%3Dmain%26originalSearchContext%3Dmedia_all%26_requestid%3D480873&f=TXL&name=Samenleesboeken
http://www.kinderboekwinkel.net/index.php?option=content&contentid=1&linkid=4&/Welkom-bij-de-kinderboekwinkel.html
http://www.jufmaike.nl/hoera-voor-de-vakantiebieb/
http://www.vakantiebieb.nl/


 

 

9. BOEKENFEEST 
Houd een boekenfeestje met de kinderen. Iedereen neemt zijn favoriete leesboek mee 

en leest de favoriete passage voor. Je kunt de kinderen echt laten optreden. Maak 
bijvoorbeeld een podium van wat bierkratten. Nodig de kinderen uit de buurt of de 

camping uit. Natuurlijk moet er op het einde van het feestje ook een dansje komen, 
bijvoorbeeld zoals op het boekenbal! 

Je kunt het feestje ook vieren bij een vooraf bepaald aantal gelezen boeken. 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schooljaar 2022-2023 
  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Studiedagen 2022-2023 

28 september 2022 

18 november 2022 

24 februari 2023 

28 juni 2023 

 

Herfstvakantie 15-10-2022 t/m 23-10- 2022 

Kerstvakantie 24-12-2022 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 


