
 

2 apr lente-ontbijt 
 Openbak 
3 apr kinderen vrij 
6 apr kinderen vrij 
7 apr start thema “Uit de kunst!” 
10 apr groep 8 bezoekt het  
 Anne Frank Museum 
 schoolvoetbal groep 7 en 8 
14 apr op de planken groep 6a 
16 apr thema afsluiting 17.30 u – 
 18.30 u. 
17 apr schoolvoetbal groep 7 en 8 

20 apr GMR 
21 apr CITO-eindtoets groep 8 
22 apr CITO-eindtoets groep 8 
 Op de planken groep ½ b 
 schoolvoetbal groep 5 en 6 
23 apr CITO-eindtoets groep 8 
 gym ipv 24 april 
27 apr kinderen vrij 
29 apr MR-vergadering 
 kamp groep 8 
30 apr  kamp groep 8 
1 mei kamp groep 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 3a - groep 3b 
- groep 4 
- groep 5 
- groep 6a  -  groep 6b 
- groep 7 
- groep 8a - groep 8b 

------------------------------------------- 
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Maalwaterrun 

 

Wat een enorme opkomst bij de inschrijving voor de Maalwaterrun!! 

Super trots zijn wij op alle kinderen en ouders die meedoen! 

Zodra we meer informatie hebben over de starttijden en afspraken 

zullen wij u meteen informeren.  

 

Ongevallen op school 

Helaas gebeurt het wel eens dat een kind zich bezeert op school. Op 

deze momenten handelen wij volgens vaste afspraken. Elke dag 

hebben wij gecertificeerde BHV-ers in huis die ons kunnen helpen 

en adviseren.  

Als een dokterbezoek nodig is zullen wij u bellen. Bent u niet 

bereikbaar dan zullen wij bellen naar de nummers die u daarvoor 

hebt opgegeven. Helaas hebben wij van lang niet alle kinderen 

nummers en noodnummers. Zou u ervoor willen zorgen dat de 

leerkracht(en) van uw kind de juiste nummers tot hun beschikking 

hebben? Mochten wij niemand kunnen bereiken zullen wij zelf 

contact opnemen met de huisarts. Het is dus ook van belang dat wij 

het nummer van uw huisarts hebben. 

Buiten het feit dat onze BHV-ers verplichte nascholing volgen, 

oefenen we ook in ieder geval twee mail per jaar een ontruiming.  

 

Even voorstellen; Mireille van der Horst 

 

Beste ouders, 

  

Ik loop alweer bijna een jaar bij jullie op school rond. Het lijkt mij 

dan ook de hoogste tijd, mij voor te stellen: 

  

Ik ben Mireille van der Horst, 43 jaar. Sinds anderhalf jaar woon ik 

vlakbij de school in Heiloo, samen met mijn vier kinderen. Heiloo 

voelt vanaf dag een helemaal thuis. 

Met mijn partner Rob, die ook nog twee meiden heeft ( en hier ook 

regelmatig zijn), is het hier een gezellige boel. 

Sinds mei vorig jaar ben ik werkzaam als onderwijsassistent op De 

Springschans, in groep 3 en 4. 

Iedere dinsdag en donderdag werk ik met veel plezier! 

Ik vind het interessant en boeiend om kinderen, die net wat extra 

hulp en steun nodig hebben, te mogen begeleiden.  

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=195
http://www.obsdespringschans.nl/index.php?section=4&page=236
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=196
http://www.obsdespringschans.nl/index.php?section=4&page=197
http://www.obsdespringschans.nl/index.php?section=4&page=199
http://www.obsdespringschans.nl/index.php?section=4&page=200
http://www.obsdespringschans.nl/index.php?section=4&page=201
http://www.obsdespringschans.nl/


 

In groep 3 geef ik twee kinderen die extra ondersteuning. 

Daarnaast help ik juf Isabelle in groep 4. Ik geef kinderen 

extra les in taal, rekenen en bied hulp waar nodig is. 

Zoals jullie waarschijnlijk wel weten, val ik in voor juf Dennie.  

 

In mijn vrije tijd ben ik graag op het strand te vinden, of zit ik heerlijk op een terrasje. Verder 

houd ik van sporten, lezen of een mooie film kijken.  

 

Groeten Mireille 

 

 

 

 
  

 

 

  

 

Schaaktoernooi 

 

Basisschool de Springschans strijdt voor plaatsing Nederlands kampioenschap schoolschaken  

 

Op zaterdag 28 maart werd het Noord-Hollands Kampioenschap schoolschaken voor basisscholen 

gespeeld in Krommenie. Heiloo werd voor het eerst vertegenwoordigd door basisschool de 

Springschans. Lotte, Anna, Ole en Joost hadden in november 2014 na een zinderende finale 

basisschool de Duif verslagen en schaakten samen met in totaal 27 teams voor 1 van de 4 

plaatsen op het Nederlands kampioenschap schoolschaken.  

Er waren twee zalen ingericht, waar in totaal 13 tafels stonden opgesteld. Gedurende het toernooi 

schoven de teams heen en weer tussen de zogenaamde overwinnaarszaal, waar de eerste 5 

tafels stonden opgesteld en de grote zaal, waar de overige tafels stonden.  

De eerste ronde verliep voorspoedig voor de Springschans met 3.5 uit 4 punten. Joost, de jongste 

speler van het team,  haalde het eerste punt binnen voor Heiloo. De tweede ronde, die werd 

gespeeld tegen de Phoenix 2 uit Zuid-Scharwoude verliep een stuk pittiger. Alle spelers hadden 

goede mogelijkheden, maar wisten dit net niet om te zetten in een overwinning, waardoor deze 

ronde met 0 punten werd afgerond. Na een slordige derde ronde, waar Anna de eer redde, wisten 

de Heiloers zich te herpakken in de vierde ronde. Zij hadden het geluk dat de tegenstanders alle 

vier trachten te winnen middels een zogenaamd herdersmatje. En laat het nou net zo zijn, dat de 

avond tevoren op de schaakclub de verdediging hiertegen was doorgenomen. Daarbij was 

duidelijk dat het ontwikkelen van stukken en veroveren van het centrum beter loont dan een 

snelle poging de tegenstander mat te zetten met Dame en loper.  

De vijfde ronde werd weer gespeeld in de overwinnaarszaal, waar de tegenstand pittig was. De 

volgende rondes ging het steeds beter. De negende en laatste ronde werd voor het eerst 

gewonnen in de overwinnaarszaal, zodat de Springschans als achtste het toernooi afsloot, een 

prestatie waar het team terecht heel trots op was.  

De meeste punten werden op bord 4 gehaald door Joost. Hij is al volop bezig met de 

samenstelling van een team voor volgend schooljaar. Potentiele teamleden zijn al gesignaleerd op 

schaakclub Oppositie, waar ze hun vaardigheden verder kunnen aanscherpen.  



 

Dit heeft menig schoolteam veel voordeel geboden, zo bleek 

ook tijdens het kampioenschap. Bij de overwinnaar van het 

Noord Hollands kampioenschap waren veel leden al vanaf 

groep 5 lid van een schaakvereniging. 

 

De foto’s van het schaaktoernooi kunt u op de website vinden! 

 

 Thema “Uit de kunst!” 
 
Op school zijn wij druk bezig met het nieuwe thema "kunst". 

In de klassen en gangen hangen al mooie kunstwerken. 

Op 16 april van 17.30 - 18.30 uur bent u van harte welkom om te kijken.  

Wij hebben de school dan omgetoverd tot museum. 

Hoe het verder gaat gaan wij nog niet vertellen.... Dat ziet u bij aankomst! 
 

Facebook 

Sinds kort kunt u de Springschans ook op Facebook volgen via  

https://www.facebook.com/obsdespringschans 

Op deze pagina kunt u leuke momenten op foto’s en filmpjes zien en ook de foto’s van het 

komende kamp van groep 8 zullen hierop te vinden zijn! 

 

Positief opvoeden; GGD 

In de bijlage kunt u een informatiebrief vinden over faalangst. Deze informatie is afkomstig van 

het Centrum voor Jeugd en Gezin. 

 

Nieuws van Los 

 

Activiteiten 

Wat heerlijk dat de lentezon zich steeds vaker laat zien! De kinderen genieten hier duidelijk van 

en kiezen graag voor het spelen op het plein of in de zandbak. Prachtige forten worden er 

gebouwd tussen de middag! Andere kinderen ontspannen liever binnen; daar wordt volop 

geknutseld, de strijkkralen blijven favoriet en natuurlijk het maken van mooie tekeningen en 

kleurplaten. 

 

Voorstellen 

In deze nieuwsbrief stellen we Hinke Geutskens aan u voor. Zij vertelt u over haar 

werkzaamheden en ervaringen bij LoS. 

 

Mijn naam is Hinke Geutskens en ik ben sinds januari 2013 overblijf medewerkster op de 

Springschans. Ik ben oma van 5 kleinkinderen in de leeftijd van 2 t/m 12 jaar en samen met mijn 

man zorgen we elke week een aantal dagen voor ze. Daar genieten we allebei van. Kinderen en 

dieren zijn mijn passie en ik vind het heerlijk om bij ze te zijn. 

https://www.facebook.com/obsdespringschans


 

15 jaar ben ik coördinator geweest van de jeugdclub van de 

Dierenbescherming; de Kids for Animals. Door 

schaalvergroting en de komst van de PC, laptops en tablet’s, 

is het persoonlijk contact met de jeugdleden min of meer 

verdwenen en ben ik in 2012 gestopt met mijn 

vrijwilligerswerk bij de Dierenbescherming.  Ik miste de 

omgang met kinderen enorm en zodoende ben ik bij de 

Stichting LoS terecht gekomen. 

 

Ik vind het reuze gezellig op de Springschans, we hebben een leuk team en we hebben allemaal 

hetzelfde doel; n.l. de kinderen die overblijven, in een veilige, gezellige sfeer laten genieten van 

een uurtje pauze en een lekkere lunch. 

 

Ik word meestal ingezet op maandag bij de oudere kinderen van groep 7 en 8. Ik vind het leuk 

om met ze te praten over hun sport of toekomstplannen. Op vrijdag ben ik samen met Yvanka 

aanwezig. Dan blijven er minder kinderen over en daardoor hebben we tijd om tosti’s te bakken. 

De kinderen nemen brood met beleg mee en wij bakken er flink op los. Het ruikt dan heerlijk in 

school en voor de kinderen is het smullen. 

 

Er is een enorm aanbod van speelgoed bij LoS: allerlei spelletjes en knutselspullen, maar ook 

verschillende ballen en buiten-speelgoed voor de kleintjes. De grotere kinderen, doen tikkertje, 

verstoppertje, lummelen, spelen tafeltennis,  gaan op de schommels en mogen vanaf tien voor 

een voetballen op het plein tussen de Radbout en de Springschans.  Ook voor het toezicht buiten 

word ik ingezet. Al met al twee uurtjes zo midden op de dag, genieten van de jeugd, soms met 

botsingen, plagerijen of wederzijds onbegrip, maar ook dat wordt steeds goed opgelost. 

 

Via LoS krijgen we allerlei cursussen over omgaan met kinderen en zodoende kunnen we 

professioneel optreden. Daarnaast heb ik, via LoS een cursus BHV gevolgd met kinder-EHBO.  Ik 

voel me echt op mijn plaats en hoop nog vele jaren mee te draaien. 

 

Graag gezond 

Graag willen wij u er tot slot aan herinneren zoveel mogelijk gezond eten mee te geven 

aan uw kinderen, in de vorm van brood, gezonde koeken, fruit etc. Ongezonde koeken, snoep en 

kauwgom in de broodtrommels willen we zo veel mogelijk voorkomen; dit past niet binnen het 

beleid van de school. Dank u wel! 

 

Meer weten of vragen over het overblijven? Spreek Yvonne van der Meij, de coördinator, aan op 

school of bel haar LoS-mobiel: 06 – 48 21 46 57. 
 

 

 

Rabo AZ Voetbaltoer 

Groep 7 en 8 is, naast het kunstthema, ook erg hard bezig met de Rabo-AZ-toer. De toer bestaat 

uit vier subthema’s; omgaan met geld, voeding, respect en samenwerken. Hier wordt niet alleen 

in de klas aan gewerkt, maar ook het huiswerk staat in het teken van deze thema’s. De kinderen 

hebben thuis samen gewerkt aan inkomsten en uitgaven, hebben allemaal een keer gekookt thuis 

en deze weken worden er thuis in het thema “respect” de huisregels besproken.  

In de klas koppelen we dit weer terug en praten we samen over overeenkomsten en verschillen. 

 

Nieuwe leerlingen 

Fien Vos in groep 1/2a 

Rileigh Reuver 1\2 b 

Jeroen en Ewoud Kalverdijk in groep 4 en 5 

 

 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

       

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


