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Nieuws van de Directie
11 maart
17 maart
19 maart
20 maart
23 maart
25 maart
27 maart
1 april
1 april
1 april
3 april

voorstelling voor
groep 6,7 en 8
tennisclinic groep 7
en 8
Openbak
studiedag; alle
kinderen vrij
studiedag; alle
kinderen vrij
zaktraning
Vennewater groep 6
schoolvoetbal groep
7 en 8
zaktraining
Vennewater groep 7
schoolvoetbal groep
5 en 6
Op de planken ½ b3
schoolvoetbal groep
7 en 8

------------------------------------------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

Wij volgen de site van de GGD/RIVM (ggdhollandsnoorden.nl)
als raadgever met betrekking tot het handelen ten aanzien
van het Corona virus. Op dit moment is er geen aanleiding
om bijzondere maatregelen te treffen in school. Ook voor u
zelf en uw gezin kunt u alle informatie vinden op deze site.
Wie is er de baas op school? Beslist de directeur wat er
allemaal moet gebeuren? Jij hebt ook wat te vertellen, want
alle personen op school; de directeur, de juffen en meesters,
de ouders en de kinderen zijn samen de school.
Daarom richten wij een leerlingenraad in de school op.
Dit schooljaar zal meester Gijs de leerlingenraad bijstaan
tijdens de oprichting. Dinsdag 25 februari zijn we van start
gegaan met 6 leerlingen uit groep 6 t/m 8. Vanaf volgend
schooljaar is het plan om vanuit groep 1 t/m 8 twee
leerlingen per groep deel te laten nemen.
Op de stakingsdagen 30 en 31 januari is er een manifest
opgesteld door alle medewerkers van ISOB. Een projectgroep
binnen ISOB ontwikkelt voorstellen voor het vervolg. Onder
andere vragen als, hoe brengen wij dit manifest uitdrukkelijk
onder de aandacht van de politiek, wat kunnen wij zelf anders
doen en hoe gaan wij om met vervolgacties van de bonden.
Villa Lilla is onze samenwerkingspartner in VSO en BSO. Zij
hebben een mooie ruimte boven in ons gebouw en maken
tevens gebruik van ruimtes beneden. Villa Lilla investeert
bijvoorbeeld in mooi spelmateriaal, waar wij als school ook
gebruik van kunnen maken.

Graag stellen we de school open voor studenten van verschillende opleidingen. De
komende periode is Tessa Visser in groep 1/2b, Saliha Gülten in groep 4 en Tessa
Waanders in groep 8a. Zij volgen de opleiding onderwijsassistent. Puck Schermer loopt
stage in groep 8a en Monica in groep 1/2a. Zij zijn beiden Pabo student.
Maandelijkse reminder: broertje, zusje inschrijven. Handig voor onze meerjaren
planning. Ambassadeur zijn voor onze school mag ook.
Binnenkort gaan wij over tot het plaatsen van een camera voor en achter de school. De
afgelopen jaren worden er na schooltijd regelmatig zaken vernield. Voor de plaatsing is
instemming van de MR. Tevens is er een protocol opgesteld met betrekking tot het
gebruik van deze beelden (AVG). Het ligt ter inzage op school.
.
Nieuwe schoolapp
Er staat een nieuwe app klaar;
De App heet: SchoolsUnited . De ‘oude’ schoolApp werkt nog tot 1 mei 2020, daarna
gaat deze off-line.
Iedere gebruiker moet eenmalig opnieuw inloggen in de App. De oude App blijft tot aan
1 mei nog te gebruiken dus tussen 10 februari en 1 mei zijn beide Apps door elkaar heen
te gebruiken. U hoeft zich uiteraard niet nogmaals in het ouderportaal te registreren.
In de bijlage staat hierover meer informatie.
Internet en media
Onze kinderen groeien op in een tijd waarin internet en media niet meer weg te denken
zijn. Ook op school komen kinderen in aanraking met deze informatie. In ons onderwijs
besteden we aandacht aan verschillende facetten van ict-gebruik. In onze methode
Leefstijl is ieder jaar een blok speciaal ingericht op mediawijsheid. Daarnaast beginnen
we ieder jaar met het onder de aandacht brengen van de voorwaarden voor internet en
mediagebruik op onze school. Dit wordt in alle groepen op niveau aangeboden. In de
bijlage ziet u wat de voorwaardes inhouden.
Natuurlijk is gezond gebruik van internet en media een onderwerp dat thuis ook
regelmatig ter sprake kan komen. Wie weet heeft u dan ook nog iets aan onze
voorwaarden.

Nieuws van de leerlingenraad
Beste ouders/verzorgers,
Op school hebben wij een leerlingenraad. In de leerlingenraad zitten kinderen van groep
6,7 en 8. Van elke klas twee kinderen. Samen met Gijs Nolet beslissen wij of er nog iets
moet gebeuren op school, zoals dieren in de aula en meer speeltoestellen op het plein.
De vriendelijke groeten van Imme, Sil, Noël, jari en Rosa (de leerlingenraad).

Klusdag
Om alvast in de agenda te zetten:
Zaterdag 4 april is er van 9.30 tot 12.30 uur een klusochtend voor het plein. Wat
betekent dat? We willen met zo veel mogelijk ouders en teamleden het plein, met name
de natuurkant, weer netjes maken. Dat gaat dan bv om de volgende klussen; onkruid
wieden, tafeltennistafel verven, controle ronde op de bandenjungle, boomstammen pad
netjes, de groene mat onder de schommels schoonvegen enz.
Nu is zaterdag ook een sportdag voor veel kinderen. Toch vragen we u om te komen
helpen, ook een uurtje is al heel fijn. Vele handen maken tenslotte licht werk en alle
kinderen spelen er.
Voor de koffie en thee is het handig te weten hoeveel mensen er komen. Dus graag een
mailtje naar: michelle.geul@isobscholen.nl
Thema post in de kleuterbouw
In de kleuterbouw zijn we gestart met het thema post. De kinderen leren van alles over
brieven, adressen, postzegels en postbodes. Iedere dag mogen er twee postbodes een
ronde maken over de benedenverdieping van de school om bij alle lokalen brieven en
pakketjes af te leveren. Juf Leonie en meester Gijs hebben al flink wat brieven gekregen.
En ook de Villa Lilla ( de naschoolse opvang) is populair. Vindt u het leuk om ons thema
nog wat verder te helpen? Dat kan! In het raam tussen de kleuterlokalen staat een
"echte" brievenbus. Post die u hierin stopt wordt dan door onze kleuterpostbodes naar
de goede persoon of het goede lokaal gebracht. Post voor de groepen 1 t/m 6 kan
geadresseerd worden met het nummer van de groep en de naam van de
ontvanger. Want een brief zonder adres en postzegel kunnen de postbodes natuurlijk
niet bezorgen!
Post voor personen zonder groep
juf Gabrielle -> nummer 7
meester Gijs -> nummer 8
juf Leonie -> nummer 9
villa lilla -> nummer 10

