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Nieuws van de directie
Nog een paar nachtjes slapen en we gaan elkaar weer zien.
Fijn!
De spetterende afsluiting in het Baafje was zeer geslaagd en
is door velen van jullie gewaardeerd.
In het jaarverslag van '20-'21, die op de site gepubliceerd is,
kijken we terug. In deze week voor de start van het nieuwe
schooljaar zijn de leerkrachten enthousiast aan de slag met
de voorbereiding.

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

Naar aanleiding van de persconferentie van vorige week uit
de brief van het ministerie: Wat verandert er in het primair
onderwijs en kinderopvang? Voor het primair onderwijs
verandert er zeer weinig. Alles blijft bij de situatie die ook
gold in de laatste weken van het schooljaar. Volwassenen
blijven dus nog wel 1,5-meter afstand van elkaar houden, dus
onderwijspersoneel onderling of ten opzichte van ouders en
andere externen in de school. Dit betekent dat ouders
beperkt op school kunnen worden ontvangen en dat
schoolkampen en excursies weer onder voorwaarden mogen
plaatsvinden.3 Grote bijeenkomsten zonder 1,5-meter
afstand zijn nog niet mogelijk. Daarnaast blijven ook hier de
basismaatregelen zoals ‘thuis blijven bij klachten en dan
testen bij de GGD’ en ‘vaak handen wassen’ van kracht,
evenals de eerdere adviezen zoals opgenomen in het
servicedocument. In de bijlagen treft u nadere informatie en
advies aan.
Wat betekent dit voor dit moment: Alle kinderen worden bij
de start van de schooldag opgevangen bij de verschillende
ingangen van het gebouw. Onze vaste ouders vragen
toestemming aan de leerkrachten om de school te betreden.
In de eerste week mogen de nieuwe ouders en hun kinderen
de school in. Allen houden 1,5 meter afstand. Kinderen en

ouders blijven thuis bij klachten. (zie ook het advies in de bijlage van de GGD)
In een laatste berichtgeving rond TSO Kinderstralen werd duidelijk dat zij de (financiële)
afronding met u in orde maken. Voor nu gaan we daarvan uit.
Op de website van de school vinden jullie alle informatie over bijvoorbeeld het rooster
(vanaf nu continue) studie- en vakantiedagen. Eén maal per maand publiceren we onze
nieuwsbrief.
We gaan er samen een mooi schooljaar van maken. Wij hebben er zin in!

Waterfeest
Voor nu staat het spetterende openingsfeest voor 31 augustus gepland. De OAC is reeds
hard aan de slag in de voorbereiding. Omdat er nog steeds specifieke richtlijnen rond
Corona gelden, wordt het een feest voor de kinderen van De Springschans en moet
helaas het avondprogramma vervallen.
Jullie ontvangen een aparte brief over hoe deze feestdag er uit gaat zien.
Verduurzaming
In het kader van de verduurzaming van het schoolgebouw is de school in de vakantie
voorzien van intelligente ledverlichting. De Educube,
https://www.youtube.com/watch?v=3jtUQ63UEpc
Er staan nog meer zaken op stapel ter verduurzaming van het gebouw, waarover later
meer.
Vakantierooster en studiedagen 2021- 2022

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

18-10-2021 t/m 22-10- 2021
27-12-2021 t/m 07-01- 2022
21-02-2022 t/m 25-02- 2022
15-04-2022 t/m 18- 04- 2022
25-04-2022 t/m 06-05- 2022
26-05-2022 t/m 27-05- 2022
06-06-2020
18-07-2022 t/m 26-08-2022

Studiedagen:
13, 14 en 15 oktober 2021
18 februari 2022
23 maart 2022

