
 

 

31 mei  start 
avondvierdaagse 

3 juni  avondvierdaagse 
cafe 

3 juni  groep 6 terug naar 
de kust 

6 juni  Tweede Pinksterdag, 
alle kinderen vrij 

9 juni  schoolfotograaf 
22 juni  erfgoedles GGZ 

groep 5 
22 t/m 24  
Juni  kamp groep 8 
30 juni  musical groep 8 
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 
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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 

Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief zijn we nog een 
kleine zeven weken verwijderd van de zomervakantie. 

De kinderen genieten weer van tal van activiteiten in school 
en daarbuiten. De excursies maken ons thematisch onderwijs 
betekenisvol voor de kinderen. Wat fijn dat jullie bijspringen 

als dat nodig is. 
 

Aspirant nieuwe kinderen/ouders krijgen ons bruisend 
onderwijs mee via de site en jullie reclame in de buurt. Wij 
houden scherp in de gaten welke groei nog passend is binnen 

ons mooie onderwijs, in ons mooie gebouw, in een mooie 
omgeving. 

 
De aanpassingen in de school, het elfde lokaal en de 
metamorfose van de aula, zijn akkoord bevonden en zijn 

gepland voor uitvoering. Tevens zal in de groepen 3 t/m 6 het 
meubilair vervangen worden, mits de leverancier aan de 

materialen voor fabricage kan komen. Alle tafels in de hele 
school zijn dan van dezelfde hoogte met stoelen 
(comfortabeler) passend voor de leeftijd en lengte. 

 
De informatie over de groepen en de inzet van onze collega's 

is reeds met jullie gedeeld. Het team heeft nog een aantal 
drukke weken voor de boeg, en heeft er zin in om straks in 
augustus met jullie kinderen aan de slag te gaan. In de 

nieuwsbrief van augustus/september schetsen we welke 
onderwijskundige plannen wij hebben voor 2022-2023. 

 
 

 
 
 

 

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


 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Nieuws van de intern begeleider 

Groep 8 

De laatste weken op de basisschool breekt nu aan voor onze groep 8 kinderen. 

De uitslag van de IEP is bekend en de meeste kinderen hebben een plek gekregen in het 

Voortgezet Onderwijs. Ondanks dat wij de IEP toets niet als uitgangspunt nemen voor 
het advies richting de middelbare school zijn we wel altijd nieuwsgierig of kinderen ons 

verrassen. Het advies is gebaseerd op de lange periode die het kind door de basisschool 
heeft doorlopen. We weten na zo’n lange tijd hoe het kind leert, hoe zelfstandig ze zijn 
wat hun leerstijl is en wat hun niveau is. Zoals de IEP toets zelf al zegt: “ Een kind is 

meer dan taal en rekenen”. 

 

 

De toets wordt verdeeld in de vakgebieden taalverzorging, lezen en rekenen. Het 
streven is dat iedereen die van de basisschool afkomt minstens het niveau 1 F haalt. Het 

uitstroom niveau van 2 F is gemiddeld HAVO Het landelijk gemiddelde van de IEP-toets 
is 80,0. Groep 8 heeft in totaal een gemiddelde van 80,3 

Hieronder ziet u de resultaten in een groepsgrafiek 

Nu op naar de superdrukke maar gezellige laatste weken; kamp, musical en de VO-
week! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schoolfotograaf 

Op donderdag 9 juni komt de schoolfotograaf alle kinderen van de Springschans op de 

foto zetten. Er worden portretfoto’s en klassenfoto’s gemaakt en de kinderen die broertjes 

en zusjes op school hebben worden ook samen geportreteerd.  

 

Oproep van groep 8 

Beste ouders,  

Kom vrijdag 3 juni naar het avondvierdaagse café! Het 

begint om 19:30 en eindigt om 21:00. Neem contant geld mee 

en probeer gepast te betalen met muntgeld.              De 

prijzen zijn niet hoger dan 1,50. Vindt u het zelf leuk om wat 

lekkers te maken voor het café? Dan mag u dit op 

vrijdagavond inleveren op de bar.  

Komt u ook wat lekkers halen?   

                                           

 

 Groetjes groep 8  

 

 

 


