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Modderdag; Springschans gaat naar buiten op de Nationale 

Buitenlesdag 2017 

Dinsdag 11 april 2017 doen wij  mee aan de Nationale Buitenlesdag. 

Op deze dag geven leerkrachten in heel Nederland buiten een les. 

Dat is niet alleen goed voor de leerprestaties en gezondheid van 

kinderen, maar het is ook nog eens heel leuk! Buiten leren kinderen 

op onderzoekende en speelse wijze, én kunnen lessen eenvoudig 

gecombineerd worden met bewegen.  

Tijdens de Nationale Buitenlesdag worden op verschillende scholen 

buitenlessen gegeven. 

 

Maalwaterrun 

Al heel veel kinderen en ouders hebben zich inmiddels ingeschreven 

voor de Maalwaterrun van zondag 9 april. Mocht u dit nog niet 

gedaan hebben dan kan dit ook digitaal via www.PCC-

Maalwaterrun&walk . 

Vergeet niet te vermelden dat u voor de Springschans loopt, dan 

ontvangen wij het inschrijfgeld in de vorm van sportclinics. 

 

Afscheid Inge 

Afgelopen maand hebben we afscheid moeten nemen van een zeer 

geliefd juf, collega en vriendin. Wij willen, ook namens de familie van 

Inge, alle ouders en kinderen bedanken voor de steun die we 

mochten ontvangen via berichten, kaartjes, bloemen en mooie 

woorden. 

De klas heeft een prachtig herdenkings-kunstwerk gemaakt wat 

uiteindelijk een mooie plek gaat krijgen in de bibliotheek. 

 

 

 

 

http://www.obsdespringschans.nl/index.php?section=2&page=68
http://www.obsdespringschans.nl/
https://twitter.com/despringschans
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Juf Eva heeft een zoon 

Juf Eva Postma, uit groep 3, is op 8 maart bevallen van een prachtige zoon Julian. 

Wij wensen Eva, Jurriaan en Julian veel geluk. 

 

 

Doppen-spaaractie voor geleidehonden; actie via medewerker Kinderstralen 

Iedereen heeft ze thuis. Plastic dopjes van bijvoorbeeld frisdrankflesjes of melkpakken. Gooi ze 

niet weg, maar lever ze in! U ontlast het milieu en steunt zo KNGF Geleidehonden. De gehele 

opbrengst komt ten goede aan de opleiding van de geleidehonden. Sinds enige weken staat bij ons 

op school een bus in de keuken waar doppen ingeleverd kunnen worden.  

Graag schoon en zonder stickers. 

Alle harde plastic doppen en deksels mogen ingezameld worden. 

Denk dan bijvoorbeeld aan de doppen en deksels van deze producten: 

- Mineraal- of spuitwater 

- Frisdrankflessen 

- Melk- of yoghurtpakken 

- Fruitsappakken 

- Sportdrank  

- Wasmiddelen (zowel de doppen van de flessen als het doseerdopje) 

- Zepen en shampooflessen 

- Deo-en spuitbussen 

- Slagroombussen 

- Pindakaas- en chocoladepastapotten 

We sparen alleen doppen en deksels die hard zijn. Als deksels makkelijk te verbuigen/ dubbel te 

vouwen zijn mogen deze niet ingezameld worden. 

De doppen en deksels moeten vrij van andere materialen zijn. Er mag dus bijvoorbeeld geen 

karton, metaal of rubber aan vastzitten. Ander materiaal moet worden verwijderd. Als dat niet 

lukt, moet de dop worden weggegooid.  

Waarom is dat zo? De doppen worden vermalen en als korrels verkocht,  om er uiteindelijk plastic 

pallets van te maken. Andere materialen verstoren dit recycleproces en zorgen er dus voor dat de  

kwaliteit van 

de korrels achteruit gaat. Daardoor leveren ze minder op of moeten ze soms zelfs afgekeurd 

worden. * De enige uitzondering hierin zijn de ‘silicone’ binnenzijden van frisdrankdoppen 

Deze zijn vaak zo lastig te verwijderen dat als het niet lukt deze mogen blijven zitten. Alvast 

hartelijk dank voor jullie inzet! 

 

Met vriendelijke groet, 

Anouk Kraster (medewerkster Kinderstralen) 

 



 
 

 

 

 

 

 

Bericht van de GGD 

Kindermonitor 2016 

 

In het voorjaar van 2016 heeft GGD Hollands 

Noorden de Kindermonitor uitgevoerd. Ruim 

13.000 ouders van kinderen van 0-12 jaar 

vulden een vragenlijst in over de gezondheid en 

leefstijl van hun kind. Inmiddels zijn de 

resultaten gepubliceerd. 

 

Wat gebeurt er met de resultaten?  

 

Met de resultaten van dit onderzoek kan de GGD 

de gemeente gerichter adviseren en 

ondersteunen bij het maken van jeugd- en 

gezondheidsbeleid zoals toegankelijkheid van 

zorg, opvoedondersteuning, 

voorlichtingsactiviteiten en sportstimulering. 

 

Nieuwsgierig geworden? 

 

Bent u geïnteresseerd in de resultaten? Kijk dan 

op de website van de GGD. Daar vindt u de 

onderzoeksrapporten voor alle gemeenten in  

Noor-Holland Noord.  

 

 

 
 

NL Doet! 

Kinderen van de basisscholen OBS de Springschans en van De Elckerlyc deden vrijdag 10 maart 

mee aan 6 verschillende projecten van NL Doet in Heiloo. Nl Doet is de grootste jaarlijkse 

vrijwilligersactie die het Oranjefonds samen met duizenden organisaties organiseert. Bij de 

Bolder, het clubhuis van scouting Victorie stond de vroege ploeg van de Elckerlyc in de 

ochtendzon verschillende bootonderdelen te schuren: masten, gieken en roeispanen. Samen met 

een paar leerlingen van het Horizon college werden de onderdelen daarna gelakt. 

Tegelijkertijd hielden een ploeg van de Springschans samen met 6 volwassen vrijwilligers een 

grote voorjaarsschoonmaak bij het Beestenboetje. Er werd een nieuw pad met houtsnippers 

gemaakt, het varkenshok werd flink gesopt en het terrein schoongeharkt. Daarna was er tijd om 

alle dieren te knuffelen en persoonlijk te voeren. 

Op maar liefst drie locaties in Heiloo werden de oudste inwoners getrakteerd op een High Tea. De 

Rotary verzorgde samen met een groep kinderen van De Elckerlyc een High Tea voor de 

bezoekers van Villa Westervenne. Een andere groep speelden samen Oud-Hollandse spelletjes 

met bewoners in de ontmoetingsruimte van Het Brugstuk (Ypenhove) en genoten gezamenlijk 

van een High Tea. 

Ook bij de locatie van Overkerck aan de omloop werd druk heen en weer gelopen met kopjes, 

taartjes, bonbons en natuurlijk theepotten! Hier verwenden een groep van de Springschans de 

ouderen met lekkers en veel aandacht. 

Achterin het Willibrord terrein werd een natuurpad aangelegd door een andere groep onder 

leiding van Stichting De Buitenkans. Daar werden ook plantjes geplant en borders ingezaaid. 

 

https://www.ggdhollandsnoorden.nl/publicaties/kindermonitor-0-12-jaar-2016.aspx


 
 

 

 

 

Een van de NL doet acties op zaterdag was het in elkaar timmeren van nieuwe kisten voor 

Stichting Gered Gereedschap. Bij Karwei werden wel 18 kisten in elkaar gezet! Zowel Karwei als 

de deelnemende vrijwilligers waren zeer tevreden, evenals de stichting natuurlijk! 

 

Openingsdag schooljaar 2017- 2018 

Het nieuwe schooljaar gaan we weer spetterend openen! Natuurlijk is het nog een verrassing wat 

we gaan doen, maar u kunt donderdag 7 september alvast in de agenda zetten voor een mooie 

presentatie aan het einde van de schooldag! 

 

Klusdag 

Zaterdag 8 april is er weer een klusochtend voor het schoolplein van 9.30 tot 12.30 uur, of een 

uurtje in dit tijdblok.  

Komt u ook helpen? Er is weer een hoop te doen en vele handen maken licht werk. Een begin van 

de lijst met klussen die gedaan moeten worden om de kinderen veilig te laten spelen: 

 De banden in de bandenjungle  controleren  en waar nodig vervangen. Er is zeker 1 band 

die vervangen moet worden. 

 De antislip rand op de evenwichtsbalk vervangen. 

 De boomstammen langs het pad in de natuurtuin vastzetten. 

 De gevallen bladeren tussen de fietsenrekken opruimen. 

 Het paaltje van de weg gehaalde tuintafel uitgraven. 

We hebben op school niet al het benodigde gereedschap. Het is handig als u dat van thuis 

meeneemt, het liefst met uw naam erop.  

Denk hierbij in algemene zin aan tuinhandschoenen, emmer, hark.  

Voor de specifieke klussen het gereedschap wat daar voor nodig is. 

Halverwege de ochtend is er koffie en thee met wat lekkers. 

Kinderen die willen helpen zijn ook welkom! 

Graag op geven bij Michelle op het volgende mailadres:  

michelle.geul@isobscholen.nl 

 

Lente-ontbijt; bericht van de lente-commissie  

Vrijdag 14 april is het jaarlijkse school-lenteontbijt. De oudere kinderen gaan deze ochtend ook 

paaseitjes verstoppen, die de jongere kinderen dan mogen zoeken.  

 

Voor de nieuwe ouders en kinderen het volgende:  

Op deze dag  nemen  alle kinderen een versierde schoenendoos mee naar school, die  gevuld is met een 

lekker ontbijtje voor een klasgenoot.  In de week daarvoor trekken de kinderen een lootje en daarop 

staat de naam van een kind en aangegeven welk beleg en broodjes  hij of zij lekker vindt. (Heeft u 

hierover nog vragen, dan kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind.)  

We merken elk jaar weer hoe alle kinderen met veel plezier hun schoenendoos in  ontvangst nemen en 

genieten van het lente ontbijtje. Wij wensen u veel succes en plezier bij de voorbereidingen.  
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