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Tot en met
8 mei
21 en 22 mei
1 en 2 juni

meivakantie
vrij; Hemelvaart
vrij; Pinksteren

Nieuws van de
directie
Nieuws van Robert
Smid
Start

Nieuws van de directie
Ja! Jullie kinderen zijn er weer. Bijzonder fijn om ze weer te zien.
Namens het gehele team bedankt voor jullie inzet en samenwerking
in een tijd dat alles anders gaat, en voorlopig nog veel van jullie, de
kinderen en van ons zal vragen.
Dank voor het meedenken en uitvoering geven aan de aanpak van
de her-start. Iedereen houdt zich goed aan de afspraken; het geeft
ons het gevoel dat we echt die school zijn waar we samen leven en
samen leren.
Nieuws van Robert Smid; directeur-bestuurder ISOB

Aan alle leerlingen van de ISOB-scholen,
------------------------------------------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

De ISOB (het bestuur van jouw school) bestaat dit jaar 20 jaar. En wie
jarig is, trakteert!
Deze dagen zijn ook een feestelijk, want jullie mogen weer naar school!
Daarom willen wij jullie vandaag trakteren, een cadeautje van ons voor
jullie. We zijn blij dat jullie er weer zijn en wensen iedereen veel
plezier!
Robert Smid,
Directeur-bestuurder
Start
De juffen en meesters besteden bij de her-start veel aandacht op
school aan de emotionele kant van het leven in deze tijd. Daarnaast
werken we aan het in beeld krijgen van de stand van zaken van de
leerontwikkeling en gaan we daarop voort. Tijdens het
thuisonderwijs zijn we de ontwikkeling niet uit het oog verloren; nu
kunnen we dit nog beter vaststellen en het volgaanbod op inrichten.
Vanaf 25 mei gebruiken wij de Cito toetsen om methode
onafhankelijk in beeld te krijgen hoe het met de leerontwikkeling
van uw kind gaat en wat dit betekent voor het aanbod van volgend
schooljaar.

Veel vaardigheden worden echter niet getoetst en vinden wij op de Springschans ook belangrijk,
zo niet belangrijker. We denken dan aan doorzetten, omgaan met tegenslagen, aandacht hebben
voor de ander, omgaan met kritiek, omgaan met verschillen, organiseren, creatief zijn,
zelfstandig zijn, flexibel denken en ga zo maar door.
Als wij kijken naar het kind dan kijken wij dus naar het kind als geheel en dat is meer dan een
toets gelukkig!

