
 

1 sept  informatieavond 
groep 6 

3 sept  informatieavond 
groep 8 

8 sept  leerlingenraad 
22 sept  nationale 

buitenlesdag 
22 sept  gastles voor groep 7 

en 8; Op de fiets en 
verder niks 

9 okt  studiedag; alle 
kinderen vrij 
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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 

Gestart!  

De school is weer vol in bedrijf en het voelt vertrouwd dat alle 

kinderen er weer zijn. We missen de gezelligheid van de ouders in 

de school, dat laat nog even op zich wachten. Op afspraak bent u 

van harte welkom. We ontmoeten u nu in de 10-minuten 

startgesprekken en op de info-avond.  

Ontwikkelingen  

Dit schooljaar zijn we in de groepen 3 t/m 8 gestart met Snappet 

rekenen. Dit is één van de ontwikkelingen van de school. Met de 

verschillende bouwen (1 t/m 3, 4 en 5, 6 t/m 8) samen als team het 

thema onderwijs verdiepen en versterken is een tweede onderwerp 

waarop wij ons scholen en uitvoering aan geven. Op onze eigen 

website en op de site scholenopdekaart, bij profiel van de school, 

kunt u met ons meelezen welke schoolontwikkelingspunten prioriteit 

hebben. Ze zijn gericht op de ontwikkeling van De Springschans als 

ondernemende leer- leefgemeenschap. Een plek waar uw kinderen 

graag willen zijn en stappen kunnen zetten in hun ontwikkeling, 

zowel cognitief als in hun brede persoonlijkheidsontwikkeling. De 

driehoek, ouders-leerling-leerkracht(team) ervaren wij als een sterk 

kenmerk van De Springschans. Wij doen het samen.  

Thuis-onderwijs?  

In deze periode is thuisblijven bij geringe verkoudheidsklachten 

vanaf groep 3 aan de orde. Dit geldt tevens voor teamleden. De 

volgende aanpak bij afwezigheid van teamleden vanaf groep 3 

zetten we in:   

1. Als een teamlid afwezig is m.b.t. corona klachten, berichten we u 

zo spoedig mogelijk. Ideaal is de dag ervoor, anders ‘s ochtends 

vroeg.   

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/


 
 

 

 

2. Wij verzoeken u opvang voor uw zoon of dochter te regelen.   

3. Uiterlijk op de 3e dag, zal de leerkracht, als de klachten gering zijn, ‘thuisonderwijs’ gaan 

verzorgen. De wijze waarop dit verzorgd wordt zal grotendeels gelijk zijn, aan hoe we het 

vormgaven voor de zomervakantie. Tevens proberen wij adviezen vanuit de enquêtes daarin mee 

te nemen. Eén daarvan is het gebruik van een meer ‘veilige app’ voor contact. In plaats van 

ZOOM willen we met Jitsi gaan werken. In de bijlage treft u een gebruiksaanwijzing aan. JItsi zal 

waar nodig met name individueel ingezet worden.  

4. Als de leerkracht niet positief getest is en 24 uur klachtenvrij hervat hij/zij zijn 

werkzaamheden in school.   

5. Als de leerkracht fysiek niet instaat is om thuisonderwijs te verzorgen, doet het MT onderzoek 

hoe dit wel te realiseren.   

6. In een uiterste geval, dat u niet instaat bent om opvang te regelen, kunnen wij aan u 

voorstellen dat uw zoon of dochter in een andere groep aansluit. In overleg kunnen wij met u 

individueel beslissen of hier andere urgenties spelen, dat schoolgaan prioriteit heeft.   

7. Neem contact op bij vragen. We staan voor u klaar.  

In de bijlage treft u een beslis-boom aan voor uw zoon of dochter met klachten, en het wel of 

niet schoolgaan.  

In een volgende update komen we bij u terug hoe we het thuiswerken inrichten als uw zoon of 

dochter niet naar school kan. Dit zal vermoedelijk beperkt kunnen blijven tot het inzetten van 

Snappet.  

We realiseren ons dat het dit schooljaar nog zeer onrustig kan worden door afwezigheid van 

leerkracht, groepen of leerlingen. Als we ons dat realiseren en het accepteren, gaat het ons 

gezamenlijk lukken deze tijd door te komen en het passend te maken waar mogelijk. 

 

 

Nieuws van de MR 

Het schooljaar is alweer begonnen en  binnen de MR, zijn we weer aan het opstarten. 

De vergaderdata voor dit schooljaar zijn bijna rond. De eerste vergadering zal eind september 

plaatsvinden.  

In deze vergadering staat op de agenda:  

Jaarplan MR met daarin de doelstellingen MR, vergaderdata, taakverdeling binnen de MR; 

Scholing behoefte van de MR leden; Doelstelling van de directie.  

In de volgende info hopen wij u wat meer informatie te kunnen geven over bovenstaande 

onderwerpen.  

 

Met vriendelijke groet, 

MR de Springschans, 

Saskia, Kim, Eefje, Lobke, Ellen & Rivka 


