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Nieuws van de directie en de MR
De informatieavond over het wel of niet invoeren van een
continurooster is door ongeveer 50 ouders bezocht. Aan de hand
van de presentatie werden veel zaken besproken en vragen
beantwoord. Het geanimeerde gesprek dat ontstond leidde er
uiteindelijk toe dat er een advies naar voren kwam om de ouders in
de enquête de keuze te geven uit 3 in plaats van 2 mogelijkheden:
het huidige rooster, het rooster zoals gepland voor het schooljaar
2018-2019 en het 5-gelijke dagen rooster (continurooster).
Na overleg met de MR en een korte mondelinge peiling onder de
leerkrachten hebben we besloten dit advies over te nemen. De
ouders krijgen in de enquête dus de keuze uit 3 mogelijkheden.
Door een keuze uit 3 wordt een enqueteuitslag van 35%, 34% en
31% mogelijk. Niet een écht duidelijke uitspraak. Naar aanleiding
hiervan heeft het enquêtebureau dat de enquête gaat ontwerpen en
afnemen, ons geadviseerd om wanneer de uitslag van de
voorkeuren 1 en 2 minder dan 5% bedraagt, een tweede enquête
aan de ouders voor te leggen waarbij zij de keuze krijgen tussen de
nummers 1 en 2. Daarmee bereiken we zeer waarschijnlijk wél een
duidelijke uitspraak.
De enquête is gepland voor de week van 19 februari en wordt
digitaal afgenomen.

Nagedachtenis aan Inge
Woensdag 14 februari is het een jaar geleden dat onze geliefde
collega Inge is overleden. We zullen hier op school met de kinderen
van groep 8 bij stilstaan.

Invalproblemen
Het zal u niet ontgaan zijn dat scholen steeds vaker
problemen ondervinden bij het vinden van invallers. Ook voor
de Springschans is dit een steeds groter probleem. Gelukkig
hebben we steeds oplossingen kunnen vinden, waardoor we
klassen niet naar huis hoefden te sturen.
Dat het naar huis sturen van kinderen nooit zal gaan gebeuren is echter niet iets wat we kunnen
beloven. We beloven wel ons uiterste best te doen in het blijven zoeken naar oplossingen. Op het
moment dat wij geen andere oplossingen kunnen vinden zullen wij proberen u dit zo snel
mogelijk te laten weten via een mail en een pushbericht.
Oproep van Mijs; leerling uit groep 7
Hallo ik ben Mijs ik wil jullie iets vertellen over Opkikker en de Opkikkerdag
Misschien heb je er al wel eens over gehoord. Het is een dag voor kinderen die dan bijvoorbeeld
heel ziek zijn geweest. Net zoals ik.
Ik heb zelf ook een Opkikkerdag gehad. Ik vond het een hele leuke ervaring. Je wordt van
tevoren gebeld over wat je leuk vind. Toen ik erheen ging werd ik heel leuk ontvangen. Je wordt
omgeroepen, daarna ga je het park in. Wat ik heb gedaan is: Helikoptervlucht, laser gamen,
schatgraven, dieren knuffelen, slangen op je nek doen,
Ik ben nu ambassadeur bij de stichting Opkikker. Dat houdt in dat je iedereen iets vertelt over de
stichting (een soort reclame) Nu ga ik een soort doos op de Springschans zetten. Daar kan je dan
oude telefoontjes in doen.
Ik hoop dat iedereen van de Springschans telefoontjes in de doos doet.
Mijs

Over Stichting Opkikker
Langdurig ziek zijn vraagt veel doorzettingsvermogen en energie van een kind. De vaak lange
behandelingen en ziekenhuisopnames zijn zwaar, net als de onzekerheid die hierbij komt kijken
en het zien dat vriendjes en vriendinnetjes wel een gewoon leven kunnen leiden.
Ook voor de overige gezinsleden heeft de ziekte vergaande gevolgen. Papa, mama, broers en
zusjes moeten hun leven aanpassen en krijgen te maken met zorgen en onzekerheden.
Lichtpuntjes zijn in zo’n situatie van groot belang. In een moeilijke periode worden mooie, leuke
momenten heel intensief beleefd. Ze dragen bij aan de mentale gesteldheid van het kind én de
rest van het gezin.
Stichting Opkikker verzorgt deze lichtpuntjes. Zo’n tweeduizend keer per jaar verrassen we
gezinnen met een langdurig ziek kind met een onvergetelijke Opkikkerdag. Tijdens deze dag vol
ontspanning en plezier, zetten we niet alleen het zieke kind, maar alle gezinsleden in het
zonnetje. Na afloop ontvangt het gezin beeld- en videomateriaal om de dag nog eens her te
beleven. Een Opkikkerdag duurt hierdoor veel langer dan één dag.
Schaatsen met de bovenbouw
Dinsdagmiddag 13 februari gaan we schaatsen met groep 6 t/m 8.
De groepen 6 gaan met auto’s en de groepen 7 en 8 gaan op de fiets.
Het is de bedoeling dat de kinderen deze dag een lunchpakket mee hebben, schaatsen (of geld
om deze te huren) en handschoenen.
Via de mail krijgt u hier verdere informatie over.

Schoolapp en pushberichten
Veel ouders hebben inmiddels onze schoolapp geinstalleerd. Leerkrachten gebruiken bij
belangrijke berichten ook de pushfunctie; u krijgt dan een melding op uw telefoon zodat u snel
ziet dat er een nieuw bericht geplaatst is. Dit zullen alleen berichten zijn waarbij de leerkracht het
van belang acht dat u dit allemaal snel te zijn krijgt. U dient hiervoor wel zelf ook de pushfunctie
te hebben ingeschakeld.
Openavond
Op donderdag 8 maart is er een Openavond bij ons op school. Van 18.15 uur tot 19.15 uur bent u
van harte uitgenodigd te komen kijken in de klassen. We zullen u dan laten zien wat we allemaal
hebben gedaan in de groepen met het laatste thema van Topondernemers; het thema “De wereld
in het klein”. Ook kunt u de kunstwerken van alle kinderen bewonderen die zij gemaakt hebben
met Mieke van de Kunstkoets.
Naschoolse cursussen
Binnenkort zullen er weer twee nieuwe naschoolse cursussen starten. Voor groep 5 t/m 8 zal de
cursus theater en film komen en voor de groepen 3 t/m 8 komt er een kookcursus.
Mocht dit de groep van uw kind betreffen dan ontvangt u hier mail over met verdere informatie.
Heeft u zelf goede ideeen voor een naschoolse cursus dan kunt u uw ideeen mailen naar
Anouk.vennik@isobscholen.nl
Openbak
In de teamvergadering hebben wij met elkaar gesproken over de Openbak. Er was
onduidelijkheid betreffende de optredens en het oefenen voor de Openbak van kinderen op
school.
Omdat we de Openbak veelzijdig willen houden gaan we alle facetten (instrumenten, zang, dans,
poezie, etc) verdelen en krijgt elke klas elke Openbak een thema aangewezen.
De kinderen krijgen in hun weektaak ook een half uur om hun optreden goed voor te bereiden.
Nieuws van het Beestenboetje
Herten zijn er doodziek van …..
Heiloo – Met groot verdriet hebben de dierenarts en vrijwilligers van Kinderboerderij
Beestenboetje gezien dat de herten ook dit jaar worden gevoerd met allerlei groene bloembollen
spruitjes (sneeuwklokjes en boshyacinten) Het gif in de bladeren en bollen tast darmen, lever en
nieren aan. De herten gaan dan ook zienderogen achteruit. Ook krijgen de herten zoveel jeuk dat
zij zichzelf tot bloedens toe bijten.
Gras groeit er nog niet in het Gemeentebosje rondom de kinderboerderij, maar die “groene
sprietjes” die nu omhoog komen, zijn beslist géén gras. De herten zijn er dit jaar opnieuw dooden doodziek van. Of de jonge hertjes het gaan halen, is nog onzeker volgens de dierenarts. Alle
wandelaars rondom de Kinderboerderij willen we dringend vragen om in de gaten te houden òf er
wordt gevoerd en hier tegen op te treden. Ook giftige takken met bladeren (rododendron en
taxus) worden door de vrijwilligers regelmatig aangetroffen en verwijderd. Ziet u iets verdachts
of heeft u iets te melden? Stuur dan een bericht naar info@beestenboetje.nl of bel rechtstreeks
naar 06-169.85.558
Anton van Riel - voorzitter Natuur Instituut

Jeugdsportfonds
Alle kinderen in Noord-Holland moeten kunnen sporten, niemand buitenspel! Vaak betalen
ouders/verzorgers de sportactiviteiten van hun kind, maar als dat financieel niet mogelijk is,
probeert het Jeugdsportfonds Noord-Holland bij te springen.
Algemeen - Contributie en Attributen
1. Het Jeugdsportfonds betaalt de contributie en eventuele sportkleding/attributen tot een
maximaal bedrag van € 225,- per jaar.
2. Mocht er na het betalen van de contributie geld over zijn van deze € 225,-, dan is het mogelijk
om voor het resterende bedrag (maximaal € 100,-) sportkleding/attributen te vergoeden.
3. Daarnaast kan er een apart bedrag worden aangevraagd voor zwemles met diplomagarantie A.
Zie in onderstaande spelregels voor meer informatie hierover.
4. Het Jeugdsportfonds Noord-Holland vergoedt rechtstreeks de contributie en stort dit bedrag op
de rekening van de sportvereniging. Dit betekent, dat als er na vergoeding van de contributie en
eventuele sportkleding/attributen nog geld over is van de € 225,-, er geen recht bestaat op
besteding van het resterend bedrag.
5. Eén aanvraag is voor een periode van 1 jaar, niet korter en niet langer. In dit jaar is er dus
geen mogelijkheid om een nieuwe aanvraag in te dienen.
Voor meer informatie https://www.jeugdsportfonds.nl/wpcontent/uploads/sites/3/2016/08/Spelregels-Jeugdsportfonds-Heiloo.pdf

