
 

 

24 febr  studiedag; alle 
kinderen vrij 

27 febr t/m  
3 maart  voorjaarsvakantie 
6 t/m 10 
maart  oudergesprekken 

groep 1 t/m 7 
6 t/m 10  
maart  aanmeldweek VO 
7 maart  musicalles groep 8b 
8 maart  tennisclinic groep 4 
9 maart  tennis- en 

padelclinic groep 
6,7,8 

10 maart  judoclinic groepen 8 
14 maart  musicalles groep 8b 
17 maart  judoclinic groepen 8 
21 maart  musicalles groep 8b 
23 maart  film Knor in de Beun 

voor de groepen 3 
en 4 

24 maart  schoolvoetbal groep 
7 en 8 

27 maart  theoretisch 
verkeersexamen 
groep 7 

28 maart  musicalles groep 8b 
29 maart  schoolvoetbal groep 

5 en 6 
29 maart  biebbezoek groep 8 
30 maart boksclinic groepen 8 

31 maar  schoolvoetbal 
groepen 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 

maart 2023 

 

 

 

• Nieuws van de 

directie 

• Nieuws van de 

leescoordinator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws van de directie 

De aflopen weken hebben er weer veel mooie momenten 

plaatsgevonden op onze school, waarbij ik jullie zou gunnen 
dat je dit live zou kunnen meebeleven; de audities voor de 
eindmusical, waar kinderen zich positief zenuwachtig en 

krachtig presenteren voor een rol; groepjes kinderen die in de 
school aan de slag zijn met het maken van filmpjes, met 

enorme creativiteit, inzet en enthousiasme; blij 'personeel’ 
van de Springbucks; de leerlingenraad die zich echt 
verantwoordelijk voelt voor de school; de manier waarop 

kinderen nieuwe ouders tegemoet treden tijdens 
rondleidingen en uitleg geven; een kleuter die bij mij even in 

kantoor komt en kijkt naar een stekkerblok, “heb jij een robot 
stofzuiger”? Begrijpen jullie nu waarom het zo fijn is om 
dagelijks op De Springschans te zijn?!  

Velen van jullie hebben een stukje van dit alles kunnen zien 
op onze open(film)avond van de thema afsluiting en volgens 

mij zichtbaar genoten. 
 

Enkele 'filmproducties’ zijn met jullie te delen. Gezien het feit 
dat er filmpjes zijn waar kinderen een rol hebben en zichtbaar 
zijn, aan jullie de vraag om uiterlijk vrijdag a.s. aan te geven, 

dat interne publicatie binnen de groep/klas/delen met deze 
ouders/kinderen niet op prijs gesteld wordt. Dank! 

 
In de vakantie wordt de school voorzien van een geheel 
nieuwe luchtbehandelingsinstallatie. Hiermee wordt het 

binnenklimaat geoptimaliseerd. Tevens werkt dit via een 
warmtepomp, waardoor de school meer energiezuinig wordt. 

Fijn dat op bestuursniveau geïnvesteerd wordt in ons gebouw. 
 
 

 

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


 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
De laatste week zijn er van enkele ouders berichten dat er de zogenaamde hand-voet-

mond ziekte, kinderzeer en mogelijk rodehond klachten geconstateerd zijn. Volgens de 
site van de RIVM kunnen kinderen naar school, omdat bij constatering de besmetting 
reeds heeft kunnen plaatsvinden. Voor details en mogelijke vragen rond zwangerschap 

e.d., graag zelf de RIVM/GGD of huisarts raadplegen. 
Op naar het voorjaar! Geniet van de vakantie. 

 

 

Boekentips voor elke bouw 
Lezen en voorlezen zijn ontzettend belangrijk voor kinderen. Het ontwikkelen van 
technisch lezen en een gezonde leesmotvatie gaat het best als er ook thuis op 

regelmatige basis gelezen wordt. Dus hieronder een aantal mooie boekentips. Deze 
boeken zijn ook beschikbaar bij de bibliotheek waar uw kind gratis lid van is! Op zoek 

naar meer goede kinderboeken? Kijk dan op de site van jong literair Nederland voor 
recensies. https://jong.literairnederland.nl/ 

 

 
Op dezelfde dag dat Cato ter wereld kwam, heeft haar moeder die verlaten. Cato’s vader 

is sindsdien altijd afwezig, ook al zit hij gewoon tegenover zijn dochter aan tafel. Cato 
heeft zich er inmiddels bij neergelegd. Denkt ze. 
Wanneer ze thuis een geheimzinnig kaartje vindt van een verlaten bioscoop en ontdekt 

dat deze weer open is, besluit Cato er een kijkje te gaan nemen. Al snel ontdekt ze dat 
er iets vreemds met de bioscoop aan de hand is, en dat het geen gewone films zijn die 

er draaien. De bioscoop lijkt in verbinding te staan met het verleden. (leeftijd 10-14 
jaar) 

 
 

https://jong.literairnederland.nl/


 

 

 
Mot heet eigenlijk Vlinder. Maar zo noemt alleen haar moeder haar nog. Die wil het liefst 
een opgeruimd, luchtig kind in een jurkje. Mot is zo niet. Mot houdt van zwarte kleren en 

van de oude, rommelige stad waarin ze opgroeit. Uit opstandigheid koopt ze van haar 
spaargeld een magneet om mee te vissen in het oude kanaal. Ze vindt een kleine, 

roestige duikboot. Die duikboot is het begin van een groots avontuur, waarbij Mot de 
punk-acrobaten van De Werf ontmoet, ze het tegen een machtige miljardair opneemt en  
ze haar moeder beter leert kennen.(leeftijd 10+) 
Als Roya met haar ouders en broers eindelijk een huis krijgt in Nederland, vindt ze dat 
daar ook een huisdier bij hoort. Het wordt een schattig dwergkonijntje, en ze noemt het 

Misjka. De hele familie is dol op hem. 
Roya begint aan Misjka te vertellen over de vlucht uit haar land. Maar ze beseft dat ze 
daar zelf lang niet alles meer van weet. 

 
En dan, op een dag, is Misjka opeens verdwenen. Thema vluchtelingen (leeftijd 8+) 

 

J 



 

 

ij mag alles zijn is een verhaal voor jonge lezers en voor mensen die wel eens in het 
hoofd van een negenjarige willen wonen. Het is een ontroerend boek over een meisje 

dat dapper doet wat ze denkt dat van haar verwacht wordt, zelfs als dat ingewikkelde 
dingen zijn. Een verhaal over ouders en kinderen, over verdriet dat maar niet lijkt te 

willen overgaan, over de zoektocht naar alle soorten beter. En over liefde, en wat dat 
eigenlijk echt is, of zou moeten zijn. Thema depressie (bij ouders) (Leeftijd 8+ maar wel 

een indringend thema dus samen lezen denk ik...) 

 
 

 
Yihaaaaaaa ninjavia! 
Een fantastisch komisch boek voor sterke eerste lezers Er is een ramp gebeurd. De ring 

van prinses Miski is gestolen. Maar dat terzijde. Want om te beginnen is daar Pluis. Pluis 
leidt een rustig leventje in zijn caviakooi als er opeens een zwarte, harige bal in wordt 

gezet. Dat is Pluk. Ook een cavia. O nee, sorry: een ninjavia! Pluk gooit Pluis’ leven 
helemaal overhoop. Hij is niet bang voor Sis de kat, durft de kooi uit en laat Pluis ziet 
dat er een BUITEN is. Maar waarom is Pluk soms opeens zo stil? Waar komt hij eigenlijk 

vandaan? En wat heeft zijn verleden met de ring te maken? Eén ding is zeker: het is tijd 
voor ninjavia-actie. Zelfs voor Pluis, of die nu wil of niet. Lezers zullen hardop lachen bij 

de avonturen – en vrolijke tekeningen – van Pluk en Pluis. Komt het goed met de ring? 
En met Pluk en Pluis? En met de prinses en de prins? Gelukkig is het een heerlijk dik 

boek en komen er nog meer verhalen! (Leeftijd voorlezen vanaf 5, zelf lezen vanaf 6) 

 
 



 

 

Meisje de Geit is er trots op is hoe uniek en 
bijzonder ze is. Er is niemand zoals zij! Maar wat moet je doen als je als trotse geit 

opeens overal sproeten krijgt en een stel knaloranje stijve vlechten? En iedereen begint 
je Pippi te noemen? Dan word je boos en roep je heel hard: 'Ik ben Pippi niet!' Maar 
beter nog: dan schrijf je een brief naar die Pippi (wie dat dan ook is) om te vertellen dat 

je haar niet bent, maar wel een stoere meisjesgeit die kan schrijven. En daarna til je 
lekker je vader op en geef je je oma een dikke kus! (leeftijd 4-6) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


