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1 dec
9 dec
15 dec
16 dec
20 dec
21 dec
23 dec
24 dec

Sinterklaasfeest
judo groep 7 en 8
groep 8 bezoekt het
JPT in Castricum
judo groep 7 en 8
icegames groep 6
icegames groep 4,
5, 7 en 8
kerstviering in de
ochtend
alle kinderen vrij;
start kerstvakantie

Nieuws van de
directie
Nieuws van de
bibliotheek

Nieuws van de directie
Op 1 december hebben we met veel plezier het
Sinterklaasfeest gevierd. Geheel in stijl van de duurzame
ontwikkelingen van de school, met aankomst in een elektrisch
voertuig. Fijn dat dit, met ondersteuning van de ouders uit de
OAC, georganiseerd kon worden. Dit jaar vieren we het
kerstfeest op donderdag 23 december met een kerstontbijt.
Hierover wordt nadere informatie verzorgd.
2 december heeft onze jaarlijkse voorleeswedstrijd
plaatsgevonden. Vijf stoere voorlezers hebben hun
voorleestalenten met ons gedeeld. Mattanja uit groep 8 is
verkozen tot winnaar en mag deelnemen aan de wedstrijd in
de bibliotheek van Heiloo.

------------------------------------------Kijk voor de 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

In de afgelopen maanden heeft het team een pilot met de
methode IPC (International Primary Curriculum) uitgevoerd.
Een andere wijze van thematiseren. Wellicht hebben jullie de
interessante themaborden in de klassen zien ontstaan. De
leeropbrengsten worden onder andere samen met de
leerlingen gevisualiseerd en besproken. In de maand
december nemen we als team de beslissing of we de
werkwijze van IPC gaan invoeren. Als deze keuze gemaakt
wordt, informeren we jullie uitgebreid.
Het Springbucks café is ondanks de beperkingen, een succes.
Het 'personeel’ voelt zich zeer verantwoordelijk voor de
openstelling. Zelfs op een 'lesvrije’ dag komen ze uit hun bed.
Leuk dat jullie als ouders, nu in weer en wind, een bestelling
doen.

Na de kerstvakantie starten we met drie kleutergroepen. Paula van Steeg komt na de
kerst weer bij ons werken. Er vinden op dit moment enkele verschuivingen van groepen
plaats. Voor groep 4b wordt de teamruimte vrijgemaakt en een deel van de aula. Juf
Lobke is geregeld een moment in school. Zij gaat haar werkzaamheden in de groep nog

niet hervatten.
Nieuws uit de bibliotheek
Swip Swap ruilspot in Bibliotheek Heiloo
Veel speelgoed wordt maar kort gebruikt. Vaak verdwijnt het al snel in de kast, op
zolder of zelfs bij het afval. Zonde: andere kinderen zouden hier graag nog mee spelen!
Bovendien zorgt de productie, het transport en het afval van het speelgoed en
verpakkingsmateriaal voor onnodige milieubelasting.
Ruilen kan een mooie, duurzame oplossing zijn. Dat kan makkelijk via de Swip Swap app
en de Swip Swap ruilspot van Bibliotheek Heiloo. Je uploadt je speelgoed in de app,
waarna je met anderen uit jouw directe omgeving op de ruilspot kunt afspreken om je
fysieke ruil te verzilveren. Hiervoor hoef je als ouder alleen maar de Swip Swap app te
downloaden. Doe je ook mee? De ruilspot van Bibliotheek Heiloo wordt op dinsdag 30
november geopend.
Buitenschoolse activiteiten stopgezet
Bibliotheek Heiloo heeft ervoor gekozen de activiteiten voor scholen zoveel mogelijk door
te laten gaan, maar die voor kinderen buiten schooltijd stop te zetten. Dit vanwege het
steeds groter wordende besmettingsgevaar. Graag wijzen we hierbij op een aantal online
alternatieven.
 De Voorleesfeestjes gaan niet door. Maar: voor jonge kinderen vind je op onze
website heel veel Boekenfilmpjes: https://www.bibliotheekheiloo.nl/collectieinformatie/jeugd-en-jongeren/0-6/voorleesfilmpjes.html. Voor sommige filmpjes
moet je wel even inloggen met je (gratis) bibliotheekaccount.
 Ook de CoderDojo kan niet doorgaan. Op https://coderdojo.nl/online-les/ kun je
wel de basis van programmeren onder de knie krijgen. Je kunt kiezen uit Python,
Scratch en HTML.
 De Maakplaats, nog maar net geopend, is helaas alweer buiten gebruik. We
nodigen je uit om thuis lekker te gaan maken en klooien. Ken je alle tools al die
op deze poster staan? https://lekkersamenklooien.nl/wpcontent/uploads/2017/02/makersmaken_50tools_NEDERLANDS.pdf
 De bibliotheek is gelukkig wel gewoon open. Maar blijf je liever thuis, denk dan
aan de online bibliotheek, vol met e-books en
luisterboeken: https://www.onlinebibliotheek.nl/

