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Nieuws van de directie 

Per 20 oktober heeft er een update plaatsgevonden van het Covid 

Protocol voor het basisonderwijs. De aanpassingen t.o.v. de vorige 

zijn gering. Als u het protocol wilt inzien, laat het dan weten.  

In deze bijzondere tijd denken wij na over hoe wij aan de 

verschillende feesten vorm kunnen en mogen geven;  

De kinderen maken dit jaar geen lampionnen voor Sint Maarten. Het 

lijkt ons niet verstandig om langs de deuren te gaan en willen 

daarover geen verkeerd signaal afgeven.  

Zoals het er nu naar uitziet, komt Sinterklaas bij ons op bezoek. Wij 

hebben vernomen dat hij een logeeradres zoekt. In de nacht van 

dinsdag op woensdagochtend 2 december bieden wij hem een 

slaapplaats aan. Dit betekent dat wij op deze wijze voorkomen dat 

er veel ouders en kinderen langdurig tegelijkertijd op het 

schoolplein aanwezig zijn.   

Hoe wij dit jaar het kerstfeest vormgeven, volgt in de nieuwsbrief 

van december.  

Reminder inschrijving broertje/zusje. Voor onze jaarplanning 2021-

2023 erg handig en natuurlijk fijn als we een broertje of zusje 

mogen verwelkomen. 

Nieuws van de MR 

Op 29 september is de eerste MR vergadering van het jaar weer 

geweest. In deze vergadering zijn weer verschillende zaken met de 

Directie besproken, zoals het Pietenbeleid, Team Ontwikkel Plan en 

de prioriteiten voor 2020-2021en de leerlingen aantallen. Verder 

heeft de MR de planning voor 2020-2021 afgerond. Ook is er een 

nieuw lid tot de Oudergeleiding van de MR toegetreden; Eefje van 

Heusden, moeder van Steffi, Izzy en Lieke) Welkom Eefje! Eefje zal 

de rol van secretaris op zich nemen. Via deze weg willen we Sylvie 

nogmaals bedanken voor haar inzet in de MR.  

Mochten er zaken zijn die u graag op de agenda zou willen hebben 

van de MR, mail ons dan op mr.springschans@isobscholen.nl. 

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/
mailto:mr.springschans@isobscholen.nl


 
 

 

 

 

 

 

Nieuws van de leerlingenraad 

In de leerlingenraad zitten nu zeven kinderen uit groep 6, 7 en 8. Bij de leerlingenraad praten we 

met Meester Gijs over dingen die we kunnen doen op school, wat we kunnen veranderen en nog 

meer dingen. Bijvoorbeeld praten we nu over het kerstdiner op school en hoe we dat gaan doen 

als het niet door kan gaan door corona.  

Met de leerlingenraad hebben we ook een brievenbus gemaakt waar kinderen hun ideeën in 

kunnen doen. Bij een vergadering maken we dan de bus open en kijken wat voor ideeën de 

kinderen hebben. Toen we vorig jaar een aantal goeden ideeën hadden die we ook echt kunnen 

uitvoeren maakten we daar een lijstje van en gingen we langs de klassen, want dan mochten de 

kinderen stemmen op het idee die zij het beste vinden. Vorig jaar hadden de meesten kinderen 

gestemd op de hele school snappet dus heeft Meester Gijs dat geregeld.  

We willen proberen dat er ongeveer per jaar een klas bij komt, want elke klas heeft goede 

ideeën. En kinderen denken anders dan volwassen. In de leerlingenraad hebben we ook een 

voorzitter (Noël) en een notulist (Mette). Elk jaar wordt er een nieuwe voorzitter gekozen en 

notulist. 

Bericht van Birgitt Teekens 

Helaas heb ik maar kort van de Springschans en jullie kinderen kunnen genieten. Graag had ik 

jullie beter leren kennen, echter het coronavirus laat mij een andere weg inslaan.  

Vanwege nabije familieleden in een risicogroep en de huidige situatie m.b.t. corona verlaat ik (in 

ieder geval voorlopig) het onderwijs.  

Het gaat jullie allen gezond en goed.  

 

Groet, Birgitt Teekens  

 

Ouderhulp gevraagd 

Lezen is een belangrijk vak dat jullie kinderen leren tijdens de basisschooltijd. Om leesplezier te 

vergroten beschikken we op de Springschans over een schitterende bibliotheek met een ruime 

keuze aan boeken.  

De kinderen van groep 4 t/m 8 lenen hier hun leesboeken. Dit kan iedere ochtend tot 9.00u 

dankzij de biebdienst van groep 7/ na de kerstvakantie door groep 6.  

Op dit moment hebben we 1 ouder die hierbij helpt: het invoeren van de boeken, netjes 

terugzetten, helpen met zoeken naar een titel, boeken uitstallen ter promotie e.d. We zijn heel 

blij met deze hulp maar zijn op zoek naar 2 of 3 extra ouders die 1 dag per week na het 

wegbrengen van hun kind tot 9.00u zou kunnen helpen in de bibliotheek. Zo kunnen meer 

kinderen een nieuw boek uitkiezen in de daarvoor beschikbare tijd.  

Wie helpt ons?? Aanmelden kan bij de leerkracht van uw kind.  

 

Sinterklaas 

Sinterklaas komt ons op woensdag 2 december een bezoekje brengen. Helaas hebben we 

besloten dat we hem dit jaar niet welkom heten op het plein. Dit om de anderhalve meter op het 

schoolplein te kunnen handhaven.  

We gaan er net als altijd een gezellige dag van maken! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 


