
 

1 dec  GMR 
4 dec  Op de planken 6b 
5 dec  bezoek Sinterklaas 
8 dec studiedag onder- 

bouw. Kinderen 
groep 1 t/m 4 vrij. 

9 dec Kerstknutselochtend 
 Groep 7 en 8 
 Kerstknutselmiddag 

groep 4 en 5 
10 dec groep 5 bezoek 

Nijenburg 

 Intekenlijsten 
kerstdiner hangen 
bij de deur van de 
klassen 

18 dec Kerstdiner 
19 dec continurooster groep 

5 t/m 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------- 
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 3a - groep 3b 
- groep 4 
- groep 5 
- groep 6a  -  groep 6b 
- groep 7 
- groep 8a - groep 8b 

------------------------------------------- 
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Overlijden Dennis van den Hoogen 
 

Op vrijdag 21 november kregen wij het verschrikkelijke 

bericht dat de vader van Deanne en Celeste uit groep 7 
plotseling was overleden. Dit nieuws kwam bij leerkrachten, 

ouders en kinderen hard aan. 
Beide leerkrachten van groep 7 zijn deze dag samen in de 
groep gebleven om de kinderen het nieuws te vertellen en 

samen te zorgen voor goede zorg. Wat was er veel verdriet 
en wat waren er veel vragen. En nog steeds… 

Samen met de kinderen is er gesproken over hoe wij goed 
voor elkaar kunnen zorgen en hoe wij onze medeleven aan 
Deanne, Celeste en Norine willen laten blijken. 

De klas heeft een prachtig troostboek gemaakt, een mooie 
advertentie voor in de krant en beneden een mooie hoek met 

een condoleanceboek. Natuurlijk is iedereen uitgenodigd iets 
in het boek te schrijven of tekenen. Veel kinderen hebben dit 
gedaan. 

Woensdag 26 november was de crematie en afscheidsdienst 
van Dennis in Blerick. Inge en Anouk zijn hier naartoe 

geweest. 
Komende week komen Deanne en Celeste weer op school en 
samen met de kinderen en leerkrachten zullen we ons 

uiterste best doen er voor Deanne, Celeste en Norine te zijn. 

 

 

Sinterklaas 
 

Allereerst wil het team alle hulpouders enorm bedanken die 
de school zo prachtig hebben aangekleed! Wij en de kinderen 
zijn er erg blij mee! 

Sinterklaas is al in het land en ook op de Springschans 
hebben de kinderen al hun schoen gezet. Wat was het fijn om 

te zien dat iedereen blij was met zijn of haar schoencadeau! 
Afgelopen week hebben we met alle kinderen een 
Pietengymles gehad en iedereen heeft zijn diploma weer 

gehaald. 
Vrijdag 5 december krijgt de Springschans bezoek uit Spanje! 

Sint en zijn pieten komen langs. De kinderen mogen deze dag 
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verkleed komen als Sint of als Piet. 

We zullen Sinterklaas tussen 8.45 uur en 9.00 uur 
buiten op het plein verwelkomen. U bent hierbij 

natuurlijk van harte welkom!  
 

Als Sinterklaas gearriveerd is gaan de leerkrachten en kinderen naar hun groep. 
Natuurlijk is er voor elk kind een cadeau en ook de klas krijgt samen een cadeau! 
De kinderen krijgen iets lekkers en wat drinken op school; maar op deze drukke dag is 

een extra drinkmoment fijn. De kinderen mogen dus pauzehap en drinken meenemen! 
De onderbouw zal Sint om 11.30 uur uitzwaaien op het plein. 

 
Vanaf groep 5 maken alle kinderen een surprise en een gedicht. Wij willen u vragen uw 
kind hierbij te ondersteunen. 

De kinderen van de onderbouw zijn om 12.15 uur vrij, de bovenbouw komt ’s middags 
gewoon naar school. 

Maandag 8 december zijn de kinderen van de onderbouw vrij i.v.m. een studiedag. De 
kinderen van de bovenbouw hebben gewoon school. 
 

Kerst 
 

Het is een beetje raar om al over Kerst te praten met de komst van Sinterklaas nog in 
het vooruitzicht, maar we willen u toch alvast wat informatie over dit feest geven. 
Ook voor de Kerstviering worden al voorbereidingen getroffen.  

Kinderen die ongeveer 2 jaar een muziekinstrument bespelen en het leuk vinden om in 
het kerstorkest mee te doen, mogen zich opgeven bij hun eigen leerkracht.  

Er worden in verschillende groepen knutselmomenten georganiseerd. Op de website 
kunt u dit in de agenda terugvinden. Mocht er hulp nodig zijn, dan zal de leerkracht hier 
een Digiduif over versturen. 

Ook dit jaar vragen we alle ouders om een gerechtje te maken voor het kerstdiner in de 
klas. Intekenlijsten hangen vanaf woensdag 10 dec. in de gang bij de klas. Het 

kerstdiner is op donderdagavond 18 december tussen 17.00 uur en 19.00 uur. U krijgt 
hier nog meer informatie over via Digiduif. 
Woensdag 17 december mogen de kinderen een bord,  bestek en beker meenemen in 

een plastic tas, voorzien van naam. 
 

 
Mediawijs! 

 
Afgelopen dinsdag kregen de groepen acht les over het internet en het gebruik ervan. 
Doordat het deze week de week van mediawijsheid 2014 was zijn we naast de start van 

het internet ook gaan kijken naar het gebruik van social media. Veel kinderen gebruiken 
al Whatsapp, Skype, Twitter, Facebook, Instagram etc. De kinderen kunnen al goed 

verwoorden waar je op moet letten bij het gebruik van social media, maar wat is nu 
eigenlijk het bereik van bijvoorbeeld Twitter of Facebook? 
Het idee ontstond bij groep 8a om een tweet te plaatsen op de schooltwitter 

(despringschans)  en te vragen aan mensen of ze deze wilden delen. De tweet hebben 
wij om 14.33 uur geplaatst. Om 15.30 uur was deze tweet 8 keer gedeeld. Toen de 

leerkracht om 17.00 uur naar huis ging 15 keer. De volgende morgen kwamen de 
kinderen enthousiast op school om te ontdekken hoe vaak deze tweet gedeeld zou zijn. 
Dit bleek om 08.30 uur 890 keer te zijn gebeurd. De kinderen hebben berekend hoeveel 

mensen de foto inmiddels wel al niet gezien moeten hebben. Inmiddels is de tweet 1600 
keer gedeeld en dat wordt nog steeds gedaan. 

Komende week gaat groep 8a verder met het onderzoek naar het gebruik van social 
media en onderzoeken ze wat de voor- en nadelen kunnen zijn. Houd uw twitter maar 
goed in de gaten! 



 

 

 
 

 
 

Website 
 
Ook afgelopen maand was er weer een nieuwe websiteredactie. 

Anna, Lewi, Sven, Ahalaam en Yrsa zullen voor nieuwe stukjes tekst bij alle groepen 
zorgen. 

 
Op de website hebben we ook een agenda; hier kunt u activiteiten vinden die zullen 
plaatsvinden. 

 

 

Vooraankondiging  
Angststoornissen bij kinderen. 

De meeste kinderen zijn af en toe bang, dat is een heel normaal verschijnsel. Sommige 
kinderen echter zijn extreem angstig en hebben daar in hun dagelijks leven veel hinder 
van. Gebleken is dat bij de meeste kinderen die aan problematische angst lijden, dit niet 

vanzelf overgaat. Het blijkt zelfs zo te zijn dat deze kinderen, wanneer zij niet behandeld 
worden, op latere leeftijd veel psychische problemen kunnen hebben, waaronder angst- 

en depressieve klachten. Daarom is het belangrijk om deze kinderen vroegtijdig te 
identificeren. Hiertoe zijn in de afgelopen decennia vragenlijsten ontwikkeld. Door een 
veranderende kijk op angststoornissen bij kinderen is het noodzakelijk om de 

vragenlijsten aan te passen. 
Een student psychologie kwam onlangs bij ons op school met het verzoek om de 

nieuwste vragen lijsten door kinderen en hun ouders te laten invullen. Niet om 
angststoornissen bij de kinderen te gaan ontdekken, maar kijken of de nieuwe 

vragenlijsten goed zijn. Daartoe worden de oude en de nieuwe vragenlijsten ingevuld 
door de kinderen en hun ouders. Dit gebeurt anoniem en uitsluitend door kinderen 
waarvan de ouders schriftelijk toestemming hebben gegeven. Alleen kinderen van 8 jaar 

en ouders en hun ouders worden uitgenodigd deel te nemen. 
Wij onderschrijven het belang van het onderkennen en laten behandelen van 

angststoornissen bij kinderen en nadat de medezeggenschapsraad ook akkoord is 
gegaan, hebben we besloten mee te werken aan dit onderzoek.  
In de eerste week van januari krijgt u verdere informatie over dit onderzoek en het 

toestemmingsformulier. Op 20 januari 2015 is er een ouderavond waarop vragen gesteld 
kunnen worden over dit onderzoek en waarop informatie wordt gegeven over 

angststoornissen bij kinderen en welk effect dit kan hebben op het verdere leven. 
Afhankelijk van het aantal deelnemers kiezen we in de week van 26 t/m 30 januari een 
afname moment.  

 
Nieuwe leerlingen 

 
Wij heten de volgende leerlingen komende maand van harte welkom op de 
Springschans; 

- Lieke Droog 
- Stijn Droog 

- Jitse van Beers 
 
 

 
 

 



 

       

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


