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MR vraagt nieuwe leden voor de oudergeleding!
4 april
5 april
7 april
8 april
13 april
15 april
18 april
19 april
20 april
22 april
22 april
25 april

muziekvoorstelling
alles voor Elise
muziekvoorstelling
alles voor Elise
Openavond
Schoolvoetbal groep
7 en 8
schoolvoetbal groep
5 en 6
schoolvoetbal groep
7 en 8
groep 8 bezoekt
Anne Frank
eindtoets groep 8
eindtoets groep 8
groep 7 en 8 clinics
op het strand
alle kinderen ’s
middags vrij
start vakantie

------------------------------------------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 3/4
groep 4
groep 5
groep 6
groep 7a – groep 7 b
groep 8
------------------------------------------www.obsdespringschans.nl

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit 3 leerkrachten
en 3 ouders. Met ingang van komend schooljaar (2016/2017)
zullen twee ouders de MR verlaten. Erwin Huijzer omdat zijn
dochter Ella naar de middelbare school gaat en hij geen
kinderen meer op de Springschans heeft. René Hogeveen
omdat hij na 3 jaar ruimte wil geven aan andere ouders om
een rol te vervullen in de MR. Door het aftreden van Erwin en
René zijn we op zoek naar twee ouders die lid wil worden van
de MR.
Ook binnen de personeelsgeleding treedt een wijziging op.
Tine Jansen gaat haar plaats binnen de personeelsgeleding in
de MR verruilen voor een plaats in de GMR. Hierdoor zal een
nieuw lid van het personeel tot de MR toetreden.
De MR geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen
die met het beleid van de school te maken hebben.
Onderwerpen die op onze agenda’s staan zijn bijvoorbeeld:
• personeelsbezetting (vacatures, stageplaatsen, scholing
leerkrachten en groepsformatie)
• het schoolplan
• de besteding van geld en gebouwen
• het vaststellen van vakanties en vrije dagen
• communicatie en betrokkenheid naar ouders
• veiligheid (in en rond de school).
Op de website van De Springschans vind je onder het kopje
‘ouders’ meer informatie over de MR. Daar vind je ook de
contactgegevens van de MR-leden. Als je vragen hebt kun je
natuurlijk ook contact zoeken met één van de MR-leden.
Wil je mee praten en invloed uitoefenen op het schoolbeleid,
stuur dan een e-mailtje naar de secretaris van de MR, Maartje
van der Vaart.
maartje.vandervaart@isobscholen.nl

Klusdag
Heeft u in de tuin planten en struiken staan die te groot
zijn geworden, wilt u planten aan de school schenken?
Zaterdag 9 april is er weer een schoolplein klusdag. U kunt
uw plant of struik dan zelf een mooi plekje in de natuurtuin
geven. Alle niet giftige en doornloze planten/ struiken zijn
welkom.
Parkeren bij school
Rondom school is er weinig ruimte voor het parkeren. Voor en naast ons gebouw is er
alleen mogelijkheid voor “kiss and ride”; wat betekent dat u daar tien minuten met de
auto mag staan om uw kind(-eren) even naar binnen te brengen.
Naast het gebouw zijn er drie plekken, de strook gras daarachter is niet bedoeld voor
parkeerruimte.
Langs de stationsweg is meestal wel ruimte voor het (langer) parkeren.
Wij willen u vragen zich aan deze afspraken te houden en op te passen voor de fietsers
die rondom school voorrang hebben.
Nieuwe toneelgordijnen
Misschien heeft u ze al zien hangen, zo niet kom snel binnen om onze toneelgordijnen te
bewonderen! Wij zijn er allemaal erg blij mee!

Openavond
Donderdag 7 april is onze openavond voor het thema “Plankenkoorts”.
Wij zouden het leuk vinden als veel gezinnen zich zouden inschrijven voor het
Openpodium!
In alle groepen kunt u genieten van de verschillende familieoptredens op het gebied van
theater, acrobatiek, dans, zang, mime, cabaret en nog veel meer!!!
Wij hopen op voldoende inschrijvingen!
Maalwaterrun
Vanaf 21 maart is de inschrijving begonnen voor de Maalwaterrun. Super om te zien dat
zo veel mensen voor de kinderen van de Springschans gaan rennen!!
Heeft u zich nog niet ingeschreven en wilt u wel meedoen, dan kunt u zich via de
website van de Maalwaterrun nog inschrijven. Hier kunt u ook aangeven dat u voor de
Springschans wilt gaan lopen.
Rekendag
Op woendag 23 maart heeft de hele school meegedaan aan de Grote Rekendag.
Het doel van deze dag was kinderen onderzoekend te laten rekenen. Want zelf
ontdekken levert inzicht op. En niet onbelangrijk: het maakt rekenen leuk!
Dit jaar was het thema “Kraak de code”, waar in elke klas op verschillende niveaus mee
werd gewerkt.
Koningsspelen
Ook dit jaar zullen er op een aantal scholen Koningsspelen gevierd worden.Net zoals
vorig jaar hebben wij ervoor gekozen, mede door het overvolle aanbod binnen het
schooljaar, alleen groep 7 en 8 deel te laten nemen aan deze dag. Deze groepen zullen
op het strand verschillende sportclinics gaan volgen, hetgeen wij niet verantwoord
vinden met lagere groepen.

Vakantierooster 2016-2017
In het schema hieronder kunt u het vakantierooster
voor komend schooljaar vinden. Studiedagen voor dit
schooljaar zijn nog niet bekend. Zodra dit duidelijk is
laten wij het u weten.
Alle vakanties kunt u ook vinden op de website.
Herfstvakantie

17 oktober t/m 21 oktober

Kerstvakantie

26 december t/m 6 januari

Voorjaarsvakantie

20 februari t/m 24 februari

Pasen

17 april

Meivakantie

24 april t/m 5 mei

Hemelvaart

25 en 26 mei

Zomervakantie

24 juli t/m 1 september

Nieuws van onze taalcoordinator; Inge Bos
Gouden leestips voor ouders: gratis glossy BIEB over lezen & voorlezen voor ouders
Met de inhoud van deze mini-glossy neemt de
Bibliotheek je mee in de wereld van het (voor)lezen
met tips en trucs en natuurlijk de leukste boeken –
zowel op papier als digitaal.
In deze vierde uitgave lees je een interview met
superschrijvers Iris Boter en Jozua Douglas. Plus de
beste, leukste, mooiste, spannendste en grappigste
kinderboeken. Vier experts van de Bibliotheek vertellen
over hun uitleenfavorieten.
Tieners en pubers lijken het lezen wel verleerd te zijn.
Hoe je ze weer aan het lezen krijgt, zie je in BIEB.
Verder een expert aan het woord over meertalig
opvoeden en natuurlijk geeft de Bibliotheek veel tips,
ondermeer over ‘apps voor ukkies’ en over het vinden
van een geschikt jeugdboek in de Bibliotheek.
En, zit je puber vaak op de tablet? BIEB geeft ook tips
op het gebied van mediaopvoeding.
Op www.goudenleestips.nl kunt u dit deel en de voorgaande delen terugvinden. Veel
leesplezier!

Onderstaande column is geschreven door
kinderboekenschrijver en
kinderboekenambassadeur Paul Schutten:
'Jamaar mijn kind houdt niet van lezen...'
20/11/2015
De onderstaande tekst schreef ik een paar maanden geleden voor de Kinderboekengids.
We hebben het allemaal wel eens iemand zoiets horen zeggen: ‘Sorry hoor, maar mijn
Dennis houdt écht niet van boeken en lezen.’ Tja, dat kan natuurlijk. Maar dan mag
Dennis niet van lachen houden. Anders zou Dennis Agent en boef of De Ninja’s van de
overkant namelijk wél leuk vinden. Dennis moet een broertje dood hebben aan mooie
verhalen. Want alleen in dat geval vindt hij Spinder of Met je hoofd boven water niets
aan. Spanning en avontuur vallen ook af. Want alleen dan reageert Dennis gapend en
ongeïnteresseerd op de verhalen in Raveleijn. Dennis heeft natuurlijk geen troost nodig,
anders zou het Achtste-groepers huilen niet mooi vinden. Dennis heeft absoluut niets
met sport. Want alleen dan kan hij een hekel hebben aan Kampioen van Corien Oranje.
Natuurlijk heeft hij ook geen enkele interesse in dieren. Wolven, ijsberen, poolhazen:
allemaal stom, net als de andere hoofdrolspelers in Winterdieren. Geschiedenis? Niets
aan. Weg met Lang geleden. Techniek, verliefdheid, vulkanen, dinosaurussen,
ruimtevaart, muziek, misdaad, allemaal totáál oninteressant natuurlijk. Poëzie? Whaha!
Genoeg gelachen. Bij geen enkel gedicht uit Opa laat zijn tenen zien mag er ook maar
één mondhoek bij Dennis omhoog gaan. Alles met woorden moet weg. En alles wat
mooie tekeningen bevat natuurlijk ook. Anders komt hij misschien bij de prentenboeken
van Charlotte Dematons uit.
Arme ouders van Dennis. Je kunt ze alleen maar sterkte wensen met hun totaal
ongeïnteresseerde kind. Hoe heeft het toch zover kunnen komen? Zit het in de genen?
Of in de opvoeding?
Samsam
Vanaf groep 5 werken wij in de klas met het blad SamSam. Dit is een tijdschrift met
mooie, aantrekkelijke teksten over kinderen over de hele wereld. Naast verhalen staan
er ook weetjes, puzzels en strips in.
In de klas koppelen we hier een begrijpendlees-les aanvast en bekijken we ook de
filmpjes die hierbij horen.
De nieuwe Samsam heeft als thema “Moestuin”. In deze editie vertellen kinderen wat we
kunnen doen om ervoor te zorgen dat iedereen in de toekomst genoeg te eten heeft.

Naschoolse yogacursus
Na de meivakantie start er een nieuwe naschoolse cursus yoga. Deze cursus zal 8 weken
lang op de dinsdagmiddag gehouden worden in de speelzaal van de school.
Heeft u vragen of wilt u uw kind opgeven dan kan dat via anouk.vennik@isobscholen.nl

Nieuws van Kinderstralen, Lunchen op school – maart 2016
Wat gebeurt er bij de tussenschoolse opvang?
Als ouder hebt u meestal wat minder zicht op wat uw kind doet of meemaakt bij de
tussenschoolse opvang (tso). Anders dan bij de school zelf of de bso, waar u uw kind
aan het eind van de dag ophaalt, hebt u bij de tso minder gelegenheid om mee te kijken
en een gevoel te krijgen bij de zorg voor uw kind. Natuurlijk ziet u wel eens foto’s
hangen, staat er een bericht in de nieuwsbrief van school of ontvangt u een nieuwsbrief
van Kinderstralen. Maar al met al is dat best summier.
Om u beter en met meer regelmaat te informeren, plaatsen we steeds meer informatie
over de overblijf op uw school achter de Ouder login op mijn.kinderstralen.nl. In deze
community vindt u - naast uw opvanggegevens en het factuuroverzicht - de activiteiten
tijdens de overblijf, (nieuws)berichten en ook steeds meer foto’s. Het is dus zeker de
moeite waard om geregeld in te loggen en eens te kijken wat uw zoon of dochter tijdens
de overblijf beleeft. Van tijd tot ontvangt u ook een e-mail om u te herinneren aan de
informatie op mijn.kinderstralen.nl.
Hebt u liever niet dat er foto’s van uw kinderen worden gemaakt? Dan kunt u dit
doorgeven aan onze Coördinator Yvonne via: overblijfspringschans@gmail.com.
Enquêtes
In de maanden februari en maart hebben we weer een jaarlijkse steekproef onder de
overblijfkinderen gehouden om in kaart te brengen hoe zij het overblijven ervaren en
wat we beter zouden kunnen doen.
Daarnaast heeft u als ouder per e-mail een enquêteformulier over onze dienstverlening
ontvangen. We waarderen het zeer dat u de moeite heeft genomen om deze enquête in
te vullen. Met uw reacties kunnen wij de overblijf blijven verbeteren.
Nieuwe Overblijfmedewerkers
Wij zijn op zoek naar nieuwe collega’s. Lijkt het u leuk om één of meerdere dagen ook
aan de slag te gaan als Overblijfmedewerker? Meldt u dan bij mij aan met een e-mail
naar laura@kinderstralen.nl of bel mij op 06 – 18 95 04 75.
Met vriendelijke groet,

Laura Namouss-Blondeau
Regiomanager Kinderstralen Lunchen op School

