
 

30 mrt Goede Vrijdag; alle 
kinderen vrijdag 

2 april Tweede Paasdag; 
alle kinderen vrij 

4 april excursie groep 5 en 
6 naar de 
Broekerveiling 

10 april Nationale 
Buitenlesdag 

11 april schoolvoetbal groep 
5 en 6 

12 april Op de Planken groep 
½ b 

13 april groep 5 excursie 
Natuurpad Bergen 

13 april  schoolvoetbal groep 
7 en 8 (middag) 

17 en 18 
april   IEP groep 8 
20 april schoolvoetbal groep 

7 en 8 (middag) 
25 april  Op de Planken groep 

5 
26 april  Openbak 
27 april meivakantie, alle 

kinderen ’s middags 
vrij  

 
  
 
 

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

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 

------------------------------------------- 
www.obsdespringschans.nl 
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Voortgang procedure nieuwe directeur 

Op zaterdag 10 februari is de vacature voor de directeursfunctie 

verschenen in verschillende lokale en landelijke media en op de 

website van het wervings- en selectiebureau. Hoeveel reacties er 

zijn binnen gekomen weten we op dit moment nog niet.  

Het W&S-bureau maakt een eerste selectie op basis van de brieven 

en nodigt vervolgens een aantal interessante kandidaten uit voor 

een eerste selectiegesprek. Uit die groep worden 

enkele personen uitgenodigd voor een gesprek met de 

Benoemingsadviescommissie (BAC). In deze commissie hebben 

zitting: leden van het team, een ouder uit de 

medezeggenschapsraad, een directeur van een andere school van 

ISOB en een medewerker van het bestuurskantoor. 

Binnenkort komt de BAC voor het eerst bijeen, worden de 

kandidaten en hun brieven besproken en de vragen voorbereid. De 

eerste ronde selectiegesprekken leidt tot een volgende 

selectie en de dan nog resterende kandidaten worden voor een 

vervolggesprek uitgenodigd. Op basis van de bevindingen in dat 

gesprek formuleert de BAC een advies aan de directeur/bestuurder 

over welke kandidaat zij het meest geschikt achten. Na een gesprek 

tussen de directeur/bestuurder en de voorgedragen 

kandidaat neemt de bestuurder een beslissing. 

We hopen dat vóór de meivakantie (eind april dus) bekend is wie de 

nieuwe directeur van de Springschans wordt. 

 

Formatie schooljaar 2018-2019 

Onlangs hebben we van het bestuur begrepen dat het aantal 

groepen dat de Springschans volgend jaar mag vormen opnieuw 9 

is. Dit betekent concreet dat we volgend schooljaar 2 groepen 1/2 

hebben en 2 groepen 7. Van de andere leerjaren kunnen we elk 1 

groep blijven vormen. 

De komende periode bespreken we met leerkrachten en het team 

hoe de formatie voor volgend jaar er precies uit komt te zien. Zodra 

we dat duidelijk hebben informeren wij u en de kinderen erover. 

 

Vertrek Eva Postma 

Onlangs heeft Eva Postma besloten om na 9 jaar werkzaam te zijn 

geweest op de Springschans een baan elders te aanvaarden. Eva is 

deze week voor het laatst op de Springschans aanwezig.  

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=237
http://www.obsdespringschans.nl/index.php?section=4&page=222
http://www.obsdespringschans.nl/index.php?section=4&page=239
http://www.obsdespringschans.nl/index.php?section=4&page=199
http://www.obsdespringschans.nl/index.php?section=4&page=243
http://www.obsdespringschans.nl/


 
Eva heeft in het lopende schooljaar op de Springschans gewerkt aan haar re-integratie in de 

groepen 5 en 6A en dit betekende dat zij in de groepen deels maar in omvang groeiend, 

aanwezig was.  

We hebben Eva de afgelopen ruim 9 jaar leren kennen als een serieuze leerkracht en collega en 

bedanken haar voor haar jarenlange inzet op de Springschans. We wensen haar alle geluk, 

wijsheid en werkplezier toe in haar nieuwe omgeving 

 

 

Nationale Buitenlesdag 

De Springschans doet ook dit jaar weer mee aan de Nationale Buitenlesdag. Dit jaar zal deze op 

10 april georganiseerd worden. 

Hieronder meer informatie over deze dag: 

 

 

 

Dinsdag 10 april is het weer Nationale Buitenlesdag. Leerkrachten in heel Nederland geven deze 

dag buiten les. Dat is niet alleen goed voor de leerprestaties van de kinderen, maar het is ook 

nog eens heel leuk!  

Leerkrachten willen vaker buitenles geven 

Leerkrachten willen vaker met hun leerlingen naar buiten omdat zij verwachten dat buitenlessen 

een positief effect hebben op de leerprestaties van leerlingen. Door regelmatig reguliere lesstof in 

de buitenlucht aan te bieden, ontdekken, onderzoeken en leren kinderen spelenderwijs en met 

veel meer plezier. Helaas ontbreekt het leerkrachten vaak aan ruimte en buitenlesmaterialen om 

buitenles te geven. Jantje Beton en IVN Natuureducatie helpen scholen door samen met 

leerkrachten te werken aan het stimuleren van buitenlessen door het organiseren van de 

Nationale Buitenlesdag. 

Buitenles niet alleen leuk, maar ook goed voor de ontwikkeling 

Dat buiten zijn goed is voor kinderen is algemeen bekend. Door lessen buiten te geven, worden 

kinderen blootgesteld aan natuurlijk daglicht en frisse buitenlucht. Dit draagt bij aan minder 

vermoeidheid en een betere stemming en heeft mogelijk ook een positief effect op het 

leervermogen van kinderen. 

Buitenles biedt ruimte voor uitdagend onderwijs 

Een buitenles biedt ook mogelijkheden voor de leerkracht om uitdagendere lessen te geven. Het 

zijn lessen waar leerlingen zelf dingen uitzoeken, veel samenwerken en hun lichaam en zintuigen 

gebruiken tijdens het leren. Bewegen tijdens het leren is niet alleen goed voor de lichamelijke 

gezondheid van kinderen, maar heeft ook positieve effecten op cognitieve processen. 

 

 

 



 

 

 

 

 

IEP eintoets voor groep 8 

Alle kinderen in groep 8 maken verplicht de eindtoets. De eindtoets meet het taal- en 

rekenniveau van de kinderen na 8 jaar basisschool. De IEP Eindtoets meet de verplichte 

vaardigheden lezen, taalverzorging en rekenen aan het einde van groep 8. De uitslag van de 

eindtoets geeft informatie over het referentieniveau dat uw kind beheerst én een advies voor een 

schoolniveau. 

Groep 8 zal twee ochtenden aan deze toets werken; 24 en 25 april. 

 

 

Avondvierdaagse 2018; namens de organisatie 

Dinsdag 29 mei t/m vrijdag 1 juni 2018  

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. Van de opbrengst gaat 

groep 8 wat leuks doen op kamp. 

U kunt zich van maandag 23 april t/m vrijdag 27 april tussen 08.35 en 08.50 uur in de aula 

inschrijven. Bij droog weer staan wij buiten op het plein op het hoekje tussen de hoofdingang en 

het grote plein. Het inschrijfformulier heeft u via de mail ontvangen.  

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,  

Brigitta de Vries, Manon de Nooijer en Linda Tan  

 



 
 

Doppenactie 

 

 

 

De geleidehonden zijn nog steeds heel erg blij met de vele schone doppen die jullie inleveren. Er 

zijn dit jaar drie volle vuilniszakken verzameld , bijna 70 kg. Top hoor! Dus ga door met sparen. 

Helaas kunnen we i.v.m. ruimtegebrek geen ijzer (bierdoppen) meer aannemen. 

Nogmaals bedankt voor jullie inzet! 

 

Anouk (van de overblijf) 

 


