
 

2 apr Nationale 
Buitenlesdag 

3 apr schoolvoetbal groep 
5/6 

4 apr theorie examen 
verkeer groep 7 

5 apr schoolvoetbal groep 
7/8 

6 apr Tuin-klusdag  
10 apr  groep 4 op de 

planken 
14 apr Maalwaterrun 
15 apr groep 8 bezoekt het 

Anne Frank Huis 
16 en 17 apr groep 8 eindtoets 

IEP 
18 apr  op de planken gr 7a 
18 apr  verjaardag Michelle 

en Anouk in groep 8 
19 apr  Lenteontbijt 
19 apr alle kinderen ’s 

middags vrij 
22 apr t/m 
3 mei Meivakantie 
   
   
   
 
  
 
 

 
-------------------------------------------

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 6a 
- Groep 6b 
- groep 7 
- groep 8 

------------------------------------------- 
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Nieuws van de directie 

Dit schooljaar bouwt het team aan de stip op de horizon van De Springschans, 

2019-2023. Dit gaat in nauw overleg met de leden van de MR. Zij hebben 

instemmingsbevoegdheid op het schoolplan. Het team heeft steeds meer zicht 

op wat De Springschans als school, naast een kwalitatief basisaanbod, voor 

uw kind(eren) wil betekenen. In deze fase vinden wij het van belang om een 

schets van deze plannen aan u voor te leggen en krijgen wij graag input van 

uw kant. Op 8 mei om 19.30 uur organiseren wij een avondbijeenkomst waar 

we u vrijblijvend voor uitnodigen. Stuur ons een mail als u bij de avond 

aanwezig wilt zijn.  
 

Vanaf de maand mei gaan we in groep 4 en groep 6 een pilot draaien met 

Snappet.   

Dit zegt Snappet zelf:  

 

Over Snappet  

Ruim 2.800 basisscholen in Nederland werken inmiddels dagelijks in de klas 

met een tablet voor elke leerling en bijna allemaal kozen ze daarbij voor 

Snappet. Snappet is het grootste digitale onderwijsplatform van Nederland en 

daarnaast in meer dan 10 andere landen actief. Het daagt elk kind uit om zich 

optimaal te ontwikkelen. Voor de leerkracht is Snappet het navigatiesysteem 

dat hen ontzorgt. Het biedt inzicht, handelingsperspectief en tijd en ruimte om 

nog meer leerkracht te zijn.  

 

Connected learning  

Snappet verbindt alle betrokkenen in het onderwijs en stelt hen in staat om elk 

kind optimaal te ondersteunen en te volgen. Leerkrachten worden optimaal 

ondersteund, ouders kunnen hun kinderen verantwoord helpen met leren en 

het schoolmanagement krijgt meer inzicht om gericht beleid te maken. Door 

deze verbinding en het adaptieve lesmateriaal kunnen leerlingen de 

kernvakken sneller en op een hoger niveau eigen maken. Snappet heeft de 

ambitie om de ingezette verandering in het onderwijs te versnellen. Wij maken 

persoonlijk en verbonden onderwijs in het klaslokaal daadwerkelijk mogelijk 

en realiseren daarmee een sterke verbetering van het leerresultaat. We 

noemen dit: Connected Learning.  
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Wij gaan ontdekken of het werken met Snappet de uitgangspunten kan waarmaken en de wijze van werken 

passend is bij onze plannen voor de komende jaren. 

Maalwaterrun 

Onlangs is de Buursportcoach langs geweest voor de inschrijvingen van de PCC Maalwaterrun. 

Voor wie de inschrijving gemist heeft is het nog mogelijk om in te schrijven via 

www.pccmaalwaterrunwalk.nl Ook deze inschrijvingen tellen mee voor de clinics die we kunnen 

verdienen als jullie de Springschans vermelden bij inschrijving. 

 

Vakantierooster schooljaar 2019-2020 

Herfstvakantie 21-10-2019 t/m 25-10-2019 

Kerstvakantie  23-12-2019 t/m 03-01-2020 

Voorjaarsvakantie 17-02-2020 t/m 21-02-2020 

Paasweekend  10-04-2020 t/m 13-04-2020 

Meivakantie  27-04-2020 t/m 08-05-2020 

Hemelvaart  22-05-2020 

Pinksteren  01-06-2020 

Zomervakantie 06-07-2020 t/m 14-08-2020 

 

De bovenbouw heeft de vrijdagmiddag voor de herst-, kerst-, voorjaars-, mei- en zomervakantie 

vrij.  

 

In de volgende info zullen wij ook de studiedagen vermelden. 

 

Natuur- klusdag 

Zaterdag 6 april is er weer een natuurtuin klusdag. We starten om 9.30 uur en stoppen om 12.30 

uur. Wie komt ons helpen? Elk uurtje is welkom. Graag aanmelden bij Michelle; 

michelle.geul@isobscholen.nl 

 

Avondvierdaagse; namens de organisatie   

Dinsdag 11 juni t/m vrijdag 14 juni 2019   

5 km per avond voor groep 1 t/m 4, start 18.30 uur   

10 km per avond voor groep 5 t/m 8, start 18.15 uur   

De Noord-Hollandse Wandelsportbond organiseert wederom de jaarlijkse avondvierdaagse 

waarbij de kinderen van de Springschans zich via school kunnen inschrijven. De avondvierdaagse 

valt niet onder de verantwoordelijkheid van de school, de kinderen lopen mee 'op eigen risico' en 

onder verantwoording van de ouders en/of verzorgers.   

In voorgaande jaren zijn er bij verschillende scholen problemen ontstaan rond de begeleiding van 

kinderen die de 10 km liepen. Vaak lopen er wel ouders mee, maar zij doen dit meestal voor de 

“gezelligheid” en lopen ver verwijderd van hun kind(eren). Wij, als organisatie, kunnen en willen 

geen verantwoordelijkheid dragen voor verkeerd en gevaarlijk gedrag van de jeugdige 

wandelaars. De avondvierdaagse is geen hardloopwedstrijd, er wordt niet gekeken naar plaats 

van binnenkomst....Het doel van de avondvond vierdaagse is het aantal kilometers te volbrengen 

binnen een vaste groep! We vragen aan u, de ouders, om met uw eigen kind(eren) mee te lopen. 

Als dit niet mogelijk is verzoeken wij u een 'verantwoordelijke andere ouder' te regelen voor de 

avonden waarop u niet mee kunt lopen. Zo kunnen wij er dit jaar van uit gaan dat er geen 

klachten komen die betrekking zullen hebben op kinderen van De Springschans.   

Ook dit jaar zal groep 8 het Avond4daagse Café verzorgen op de laatste avond. Hier kunt u 

genieten van eigen gemaakte hapjes/drankjes tegen een kleine betaling.   

U kunt zich van maandag 8 april tm vrijdag 12 april tussen 08.35 en 08.50 uur in de aula 

inschrijven. Het inschrijfformulier ontvangt u via de mail. 
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Wij zijn ook dringend op zoek naar ‘hulp’-ouders die ons een avond willen helpen met het 

uitdelen van limonade en wat lekkers aan onze wandelaars. U kunt zich aanmelden middels het 

inschrijfformulier.   

Wij hebben er in ieder geval weer heel veel zin in.   

 

Namens de organisatie,   

Manon de Nooijer en Linda Tan 

 

Sportdag Bovenbouw 

Donderdag 23 mei houden we een sportdag voor groep 6, 7 en 8 . Deze vindt plaats bij Trias en het HSV-

terrein. 

We doen verschillende atletiekonderdelen,o.a. sprint, verspringen en hoogspringen en op het voetbalveld 

spelen we voetbal, slagbal en frisbee. Dit doen we in gemengde groepen, dus 6, 7 en 8 door elkaar. 

Ik heb het PCC gevraagd om met hun oudste leerlingen ons te begeleiden en dat gaan ze ook doen, maar 

we hebben ook wat ouderhulp nodig.  

Het leiden van voetbal of slagbal of frisbee, assisteren bij het begeleiden van groepjes of  kinderen met 

blessures ( hopelijk niet!!) , koffie/thee rondbrengen of eventueel andere voorkomende bezigheden. 

We starten om 09.00 uur en zijn rond 14.00 uur klaar. 

Als u wilt helpen kunt u zich bij mij aanmelden: 

bert.ketelaar@isobscholen.nl 

 
Lente- ontbijt en eieren zoeken 

Op vrijdag 19 april, de laatste schooldag voor de meivakantie, vieren we een gezellige lentedag 

met de hele school. We ontbijten gezamenlijk in onze eigen klassen, gelijk als de school begint.   

Net als vorig jaar, maken alle kinderen voor iemand anders een ontbijtje in een versierde 

(schoenen)doos. Op school trekken de kinderen een lootje. Op dat lootje staat voor wie ze een 

ontbijtje mogen maken. U mag alvast op zoek gaan naar een geschikte doos.                            

Verdere informatie leest u in de brief, die uw kind binnenkort meeneemt naar huis.                     

Halverwege de ochtend verstoppen de bovenbouw kinderen eieren in het bos. Deze worden door 

de overige kinderen in kleine groepjes gezocht. Dit is elk jaar weer een gezellige zoekactiviteit.   

 

Nieuw thema onderbouw 

Nieuw thema groep 1 t/m 4 

 

Na de meivakantie starten de groepen 1 t/m 4 met een nieuw thema: Langs de waterkant. Bij dit 

thema hebben we ook een uitje. Alle groepen gaan tijdens dit thema op bezoek bij Parnassia voor 

de activiteit "kriebelbeestjes in en om het water". 

Hiervoor hebben we ouders nodig die ons erheen willen rijden en de kinderen willen begeleiden 

tijdens deze activiteit. Opgeven kan bij de leerkracht van uw eigen kind. 

De data: 

Donderdag 16 mei - groep 1/2B   

Vrijdag 17 mei - groep 3 

Maandag 20 mei - groep 4 

Maandag 27 mei - groep 1/2A 

 

 

 


