
 

1 en 2 juni  vrij; Pinksteren  
8 juni  schoolfotograaf 
 Bureau Halt  
30 juni   filmavond groep 8 
1 juli  uitspringen groep 8 
2 juli  picknick  
2 juli  wisselochtend 
3 juli  alle kinderen vrij 

vanaf 12.15 uur 
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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 

------------------------------------------- 
www.obsdespringschans.nl 

juni 2020 

 

 

 

 

 Nieuws van de 

directie 

 Formatie schooljaar 

2020-2021 

 Schoolfotograaf  

 wisselochtend 

 Samba Salad 

 Oproep MR 

 

 

 

 

 

 

Nieuws van de directie 

Bijna volledig van start!   

Het ministerie heeft besloten dat basisscholen vanaf 8 juni 

weer geheel open mogen. Het is bijzonder fijn dat er nog vier 
weken tot de zomervakantie zijn om gezamenlijk het 
schooljaar af te sluiten. In een aparte brief stellen wij u op de 

hoogte van de aanpak.  

Voor een goede evaluatie van de Thuiswerkperiode stellen wij 
het op prijs als u de enquête voor ons invult. Een groot aantal 

gezinnen hebben dat reeds gedaan, dank hiervoor. Zie link:  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=vgGF
DBP0NE2-

MxdpWi0gbp9rnxEXTXJGm609HFyRP_NUM0NVWE5TUlZTWkZ
XUkgwUVJZTzRIT0ZaWS4u 

Wij krijgen enkele signalen over het continurooster, het wordt 
gewaardeerd; met de MR is vastgelegd dat in 2021 een 

enquête uitgezet wordt. Contractueel zijn wij voor schooljaren 
2020-2022 gebonden.   

De schoolfotograaf komt op 8 juni. Helaas kunnen broertjes 

en zusje dit jaar niet op de foto.  

 

 

 

 

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/


 

 

 

 

Heeft u behoefte aan ondersteuning in uw gezin omdat u in deze tijd aanloopt tegen 

dilemma's, dan kunt u contact opnemen met de Jeugd en Gezin- coach van de gemeente 
Heiloo: Het contact met een jeugd en gezinscoach kan een eenmalig gesprek zijn maar 

er kunnen ook meerdere gesprekken plaats vinden. Er wordt geen dossier aangemaakt 
naar aanleiding van vragen. Zij zijn iedere werkdag bereikbaar via het algemene 
telefoonnummer van de gemeente 072-5356666.  

De Springschans groeit! Onze successen zingen zich rond. Nieuwe ouders voelen zich 

aangetrokken door de sfeer en de aanpak in onderwijs op De Springschans. De groei zit 
met name in groep 1,2 en 3. De extra inzet qua personeel, die we daardoor volgend 

schooljaar kunnen realiseren, zetten we in op deze groepen. Het plan voor nu: op de 
ochtenden wordt groep 3 gesplist in twee groepen met een eigen leerkracht. Op de 
middag werken de groepen en leerkrachten (1),2 en 3 intensief samen met spel en 

thema's. Zij krijgen beschikking over 5 lokalen. Het onderbouw team geeft gezamenlijk 
vorm aan het onderwijs. Op de infoavond bij de start van het schooljaar wordt u 

hierover uitvoerig geïnformeerd.  

De groepen 4 en 5 zijn het middenbouw team. De groepen 6 t/m 8 zijn volgend jaar 
boven in het gebouw en vormen het bovenbouw team.  Natuurlijk als team Springschans 

vanuit een gemeenschappelijke visie en missie. 

In de groepen 1/2 wordt de verjaardag van juf Rivka en juf Maartje gevierd op vrijdag 
26 juni. 
De andere groepen slaan een jaartje over. 

 
Graag willen we er u op wijzen dat de lessen om 8.35 uur van start gaan. Het valt ons 

op dat het enkele kinderen  
te laat op school zijn. 
 

Om zicht te hebben op het aantal kinderen dat wij van 14.30 uur tot 15.30 uur 
opvangen totdat de BSO start, ontvangen wij graag  

een bericht van u. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 Formatie schooljaar 2020-2021 

 

Op dit moment is de volgende groepsbezetting als concept gemaakt. Houd u er rekening mee dat 

dit nog kan wijzigen: 

 
Concept inzet 2020-2021   versie 5 juni  2020 
 ma di woe do vrij  

1/2a Maartje Maartje Maartje Maartje Birgitt  

1/2b Birgitt Rivka Rivka Rivka Rivka  

3 a. 

3 b. 

Joke 

Tine 

Joke 

Tine 

Eva 

Tine 

Joke 

Eva 

Joke 

Eva 

 

4 Lobke 

Dennie 

(onderwijs

assistent) 

Lobke 

Dennie 

Lobke ***Sylvia 

Dennie 

Sylvia  

5 Michelle ****Rick 

/*Michelle 

 

Rick/ 

Michelle 

 

Michelle Michelle  

6 Sylvia 

 

Mieke Mieke Mieke 

 

Mieke  

7 Tineke Tineke Tineke 

*Puck 

(lio-

stagaire) 

Anouk 

Puck 

Anouk 

Puck 

 

8 Anouk Ellen Ellen Ellen Ellen  

 
*Puck tot januari op donderdag en vrijdag naast Anouk. 
**Michelle eerste periode samen met Rick 
***Sylvia van Beets nieuwe collega 
****Rick van Teylingen is zij-instromer 

 

Puck, Sylvia en Rick zullen zich in de Info van juli voorstellen. 
 

 

Schoolfotograaf 

Maandag 8 juni komt de schoolfotgraaf op school. Alle leerlingen van de Springschans worden 

deze dag op de foto gezet. Helaas is er dit jaar geen mogelijkheid om broertjes en/of zusjes die 

niet op school zitten op de foto te zetten. 

 

 

Wisselochtend 

Op donderdag 2 juli is er Wisselochtend! Dit houdt in dat iedereen een kort moment heeft om 

kennis te maken met  zijn juf of meester van volgend schooljaar. 

 

Samba Salad; opening schooljaar 2020-2021 

SPETTERENDE OPENING VAN HET NIEUWE SCHOOLJAAR op dinsdag 18 augustus !! 

DANS, zang, MIME, theater, salsa, AFRIKAANS, samba, BRAZILIAANS………..  

De kinderen krijgen gedurende de dag allemaal een workshop en ’s middags is er een optreden 

van de kinderen voor elkaar en voor de ouders  (dat laatste onder voorbehoud ivm de regels die 

dan gelden).   



 

VACATURE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 

Als MR-lid kunt u een positieve 

bijdrage leveren aan de 

ontwikkelingen en gang van zaken 

op de school van uw kind. U bent 

nauw betrokken bij de school, u kunt 

meepraten en 

-beslissen over het beleid. U krijgt 

meer contact met andere ouders, 

het team en het ISOB neem 

bestuur. 

Is uw interesse gewekt? 

Meld u dan aan via 

mr.springschans@isobscholen.nl 

Vragen? 

Stuur een e-mail of contact op met één 

van de MR leden: Saskia, Kim, Sylvie, 

Ellen, Lobke of Rivka. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Bent u een betrokken ouder die tijd vrij wil maken om de 

belangen van ouders en leerlingen te behartigen? Een ouder 

die op een positieve manier kritisch is? En met een open 

houding schoolinhoudelijke zaken kan benaderen? Wij 

nodigen u uit om zitting te nemen in de MR! 

 

 

 

Gezocht: MR leden! Wie heeft er interesse om onze 

medezeggenschapsraad te versterken? In de oudergeleding van 

onze MR ontstaat binnenkort een vacature. Zie voor meer 

informatie onze website. Wij zien uw reactie graag vòòr 15 

juni tegemoet. 

 

 



 

 

 


