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Nieuws van de directie
We kijken terug naar de maand maart waarbij, op enkele
dagen na, de kinderen onderwijs konden genieten in school.
Elke dag is het, vooral ook voor u en de kinderen, spannend of
uw zoon of dochter verkoudheidklachten heeft en de vraag of
de lessen door mogen gaan. In april en mei wordt er op dat
vlak nog veel gevraagd van ons allen. Het is aftellen naar de
zomer. In de maand april blijven we het tijdelijk continue
rooster inzetten. Via updates blijven we u informeren.
Gelukkig geven de kinderen ons het gevoel dat ze het fijn
vinden om er te zijn. Deze weken hebben de kinderen in de
onderbouw samen het thema boerderij beleefd en in de
midden- bovenbouw waren het echte kunstenaars bij het
schilderen op doek, onder leiding van juf Mieke van de
KunstKoets.

------------------------------------------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
------------------------------------------www.obsdespringschans.nl

Nu een lang paasweekend ontspannen. Veel plezier samen.
Nationaal Programma Onderwijs na Corona
U zult vast al van deze titel gehoord hebben. Het ministerie
van onderwijs heeft een plan gelanceerd voor het onderwijs
2021-2023. De contouren daarvan worden stap voor stap
zichtbaar. Ons bestuur van ISOB gaat in nauwe
samenwerking met de scholen aan de slag om uitvoering te
geven aan dit plan. Dit gaat in nauw overleg met de (G)MR.
We blijven u daarover informeren.

Springschans Opleidingsschool
Op advies van een ouderpaar van onze school informeren wij u graag over het
onderwerp opleidingsschool.
Wij zien het als een maatschappelijke taak om nieuwe mensen een opleidingsplek te
bieden. Nieuwe onderwijsassistenten en leerkrachten zijn hard nodig. Alle groepen op De
Springschans komen hiervoor in aanmerking. Voor de opleiding tot onderwijsassistent
werken wij samen met het Horizon College. Onderwijsassistenten lopen meestal stage in
de onderbouw omdat zij vooral verzorgende taken verrichten. Voor de opleiding tot
leerkracht werken wij samen met verschillende Pabo's. Onder andere de iPabo en de
Pabo Inholland. De Pabo's bieden verschillende varianten aan; meerjarige opleiding
varianten, waarbij een stagiaire één of meerdere dagen stage loopt in een groep. De
variant LIO (leerkracht in opleiding) in de laatste fase van de opleiding. De variant zijinstromer. Met name in de variant LIO en zij-instromer is er voorafgaand aan de stage
een uitgebreid assessment. Is de student startbekwaam om onder supervisie les te
geven. Iedere student heeft zijn mentor in school, vaak is dat de leerkracht van de
groep, die daarvoor scholing heeft gevolgd. Elke student heeft zijn begeleider vanuit het
opleidingsinstituut. Daarnaast heeft ons bestuur drie ‘opleiders in school’ aangesteld, die
de studenten begeleiden. Een stevig netwerk van professionals die zorg draagt voor het
opleidingstraject en een goed verloop in school. Wij ervaren een win-win situatie. De
aspirant leerkrachten nemen nieuwe inzichten vanuit hun opleiding mee de school in. Wij
ervaren het tevens als kweekvijver van nieuw personeel voor scholen van ons eigen
bestuur en De Springschans.

Update traject schooltijden
Heeft u de datum van de informatieavond van Andere Schooltijden in uw agenda
genoteerd? 6 april 20.00 uur. U heeft daarvoor een mail ontvangen van
info@andereschooltijden.nl

Nationale buitenlesdag
Op 13 april doen wij met onze school mee aan de Nationale Buitenlesdag. Dit is een
initiatief van Jantje Beton en IVN, waarmee zij alle basisscholen in Nederland oproepen
om les in de buitenlucht te geven. Onze leerkrachten hebben allerlei leuke buitenlessen op
en rond het schoolplein bedacht om te doen!
Kinderen vinden buitenlessen leuk, leerzaam én een fijne afwisseling op de lessen binnen.
Een uitdagende buitenles stimuleert niet alleen beweging, maar de combinatie van
natuurlijk daglicht en frisse buitenlucht zorgt er ook voor dat kinderen zich daarna beter
kunnen concentreren in de klas!

