
 

12 jan  thema workshop groep ½ 
13 jan thema workshop groep ½  

Groep 8 bezoek Clusius 
College 

 MR 
14 jan thema voorstelling groepen 3 

en 4 
 Basketbaltoernooi groep 7 
20 jan thema gastles groep 5 t/m 8 
 Lezing; angsstoornissen bij 

kinderen 
21 jan basketbaltoernooi groep 8 

23 jan groep 8 bezoek Jac. P. 
Thijsse College 

26 jan start thema literair in beeld 
27 jan thema Krantzang groep 7 en 

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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Ouders bedankt! 

  

Het team en de kinderen van de Springschans willen de ouders die 

onze school zo prachtig hebben versierd enorm bedanken! We zijn 

er super blij mee!! 

 

 

Stukje van Dirk Brinkhuis; onze nieuwe directeur 

 

Geachte ouders, 

Een tweetal maanden geleden heeft het bestuur van onze school 

het advies van de benoemings- en adviescommissie van de 

Springschans overgenomen om mij te benoemen als directeur van 

de Springschans. Toen ook de medezeggenschapsraad er mee in 

kon stemmen was mijn benoeming een administratieve handeling. 

Met deze benoeming ben ik erg blij. Ik zie op de Springschans 

geweldige kinderen, betrokken ouders, een sterk functionerend 

team, medewerkers en goede en belangrijke onderwijskundige 

ontwikkelingen.   

Eerder stelde ik me al aan u voor. In deze december memo wil ik u 

graag uit de doeken doen, waardoor ik geïnspireerd word om mijn 

werk te doen zoals ik het doe.  

Er zijn een aantal ‘oude’ en ‘nieuwe’ denkers die  mij raken. Uit een 

brochure van de Janusz Korzcak Stichting neem ik graag het 

volgend over: 

‘Janusz Korczak (1878 – 1942) was een Pools-Joodse arts die 

bekend is geworden als pedagoog en directeur van een weeshuis 

voor Joodse kinderen in Warschau, Hij leefde en werkte met 

kinderen vanuit de gedachte dat ieder kind recht heeft op respect 

en probeerde dat in zijn omgang met kinderen waar te maken. Hij 

zag hen als volwaardige mensen en ging vanuit dit principe met hen 

om. 

Korczak was goed in het observeren van kinderen. Hij had oog voor 

hun gevoelens, hun verschillen en hoe zij samen leefden, speelden, 

ruzie maakten en oplossingen wisten te vinden. Hij ontwikkelde een 

groot vertrouwen in de mogelijkheden van ieder kind en bestuurde 

samen met hen zijn weeshuis als een soort kleine republiek. Zij 

participeerden en hadden volledige inspraak, maar Korczak lette 

zorgvuldig op dat het er rechtvaardig aan toe ging: groot of klein, 

ieder kind en iedere volwassene moest tot zijn recht komen. 

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=195
http://www.obsdespringschans.nl/index.php?section=4&page=236
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=196
http://www.obsdespringschans.nl/index.php?section=4&page=197
http://www.obsdespringschans.nl/index.php?section=4&page=199
http://www.obsdespringschans.nl/index.php?section=4&page=200
http://www.obsdespringschans.nl/index.php?section=4&page=201
http://www.obsdespringschans.nl/


 

Hij kwam als één van de eersten op voor de rechten van 

kinderen.  

Kinderen hadden in zijn tijd nog nauwelijks rechten, zeker de 

weeskinderen niet. Pas in 1989 zijn de rechten van het Kind 

door de Verenigde Naties vastgesteld. Korczak was zijn tijd 

ver vooruit toen hij in 1919 zijn “Grondwet voor de rechten 

van een kind” schreef. Hij noemde naast het recht op respect 

drie grondrechten voor ieder kind: 

 

1. Het recht op de dag van vandaag. 

Wij willen kinderen voorbereiden op de toekomst, wij voeden veelal op voor ‘later’. Vooral in het 

onderwijs lijkt het erop of alles draait om ‘later, als je groot bent’. Maar de zin van het bestaan 

voor ieder kind ligt in het hier en nu. In hun spel en werk gaat het om ervaringen van vandaag en 

zij hebben niet zoveel aan: ‘Wacht maar… later, als je groot bent. Wat wil je eigenlijk worden?’ 

Alsof je nu niets bent! Wanneer het kind in het hier en nu tot zijn recht kan komen wordt het ook 

goed op zijn toekomst voorbereid. 

 

2. Het recht van een kind zo te zijn, als het is. 

We moeten elk kind accepteren zoals het is, met al zijn talenten, gebreken en andere 

eigenschappen. Je kunt van een berk geen eik maken! Veel opvoeders (en zeker ook in het 

onderwijs) zijn teleurgesteld als het kind niet aan hun verwachtingen en de standaardnorm 

voldoet; dan wordt het kind  onder druk gezet  en willen we het veranderen. Maar we kunnen een 

kind niet ‘maken’. We kunnen wel zorgen dat het tot zijn recht kan komen en zijn kwaliteiten kan 

ontwikkelen door het te respecteren ‘zoals het is’. 

 

3. Het recht op een eigen leven. 

Met de beste bedoelingen zijn opvoeders vaak geneigd om alle risico’s voor kinderen weg te 

nemen door voor hen te beslissen en alles te bepalen. ‘Uit angst voor de dood van het kind, 

ontnemen we hem vaak het leven’, schrijft Korczak. Kinderen moeten vooral ruimte krijgen om 

zelf te leven en (on)mogelijkheden en risico’s ontdekken, vanzelfsprekend binnen veilige grenzen. 

Dan leer je vooral van je fouten, van blauwe plekken en spannende ervaringen en je leert 

omgaan met risico’s. Niet voor niets pleit Korczak ervoor dat wij respect moeten hebben voor de 

fouten van kinderen. 

 

Korczak werd op 5 of 6 augustus 1942 met de 200 kinderen uit het weeshuis weggevoerd en 

vergast in het vernietigingskamp Treblinka. Maar zijn ideeën zijn nog springlevend! Veel van zijn 

boeken zijn in het Nederlands vertaald en zijn gedachten zijn ook in onze tijd uiterst actueel voor 

opvoeders die dagelijks met kinderen werken. 

‘Aan de basis van het pedagogisch handelen, ligt het zien met je hart’. (J. Korczak)’ 

Ik wens jullie een mooie kerstvakantie en hoop iedereen gezond en wel terug te zien in 2015. 

 

Dirk Brinkhuis. 

 

Kerst 

 

Donderdag 18 december zullen wij ons kerstdiner hebben. Om 17.15 uur gaan de deuren open en 

mogen de kinderen hun gemaakte gerechten naar de klassen brengen. Om 17.30 uur zullen wij 

de avond muzikaal openen met de hele school, daarna gaan alle kinderen naar hun eigen klas om 

heerlijk te eten.  

Om 19.00 uur is het kerstdiner afgelopen. Het is prettig als de kinderen dan al zoveel mogelijk 

mee naar huis meenemen.  

 

Vrijdag 19 december is de bovenbouw ‘s middags vrij! Om 12.15 uur hebben alle groepen 

vakantie! 

 

 

 

 



 

Maalwaterrun 

 

Zondag 19 april 2015 is er weer een Maalwaterrun in Heiloo. 

Wij willen dit groot aanpakken en met zoveel mogelijk 

kinderen en ouders meedoen! 

Er zijn verschillende afstanden (400 meter, 2 km, 4km en 10 

km), dus voor elk kind wat! 

Het inschrijfgeld van elk kind van de Springschans komt geheel ten goede van de sport bij ons op 

school. Wij kunnen namelijk van het uiteindelijke bedrag sportclinicis kopen voor de klassen. Niet 

alleen hockey, voetbal, basketball en badminton bieden zich aan, maar ook uit judo, kickboksen, 

karate en breakdance kan gekozen worden. 

Na de kerstvakantie zal er bij beide ingangen een inschrijflijst hangen waar u u samen met uw 

kind kunt inschrijven! 

Met de groepen 7 en 8 zullen we een aantal maal voor de run gaan trainen. Natuurlijk bent u ook 

uitgenodigd mee te doen met deze training.  

In januari zult u meer informatie ontvangen over de run.  

 

Citoweken 

 

In de week van 26 januari en de week 2 februari zullen in alle groepen verschillende citotoetsen 

worden afgenomen. Wij willen u vragen deze weken rekening te houden met buitenschoolse 

activiteiten. Het is prettig als iedereen uitgerust en fris zijn of haar toetsen kan maken. 

 

Thema Literair in beeld 

 

Thema “Beeldend literair” 

In januari gaan we met een nieuw thema van start. Het onderwerp “Beeldend literair” is het 

thema voor alle basisscholen van Heiloo in de periode januari -februari. 

Alle leerlingen krijgen twee bijzondere gastlessen die betrekking hebben op creatief schrijven. De 

leerkrachten hebben inmiddels al een inleidende cursus gehad, zodat ook zij met hun groep aan 

het thema kunnen werken. 

De resultaten gaan we met een van de andere school uitwisselen. Wij gaan hun gedichten en 

verhalen beeldend verwerken. Een andere school doet dat met ons werk. Het eindresultaat gaat 

tijdens de Kunst6daagse van Heiloo geëxposeerd worden. We zijn benieuwd naar de verrassende 

uitkomsten. 

In de agenda treft u een overzicht van de workshops per groep. 

 

Website 

 

Vanwege de korte maand is er voor December geen redactie geformeerd. Natuurlijk zullen er wel 

nieuwe stukjes op de site komen deze maand. Dit zal door elke klas afzonderlijk geregeld 

worden. 

 

Informatie opvoedspreekuur 

 

In de bijlage vindt u een nieuwsbrief met informatie over het opvoedspreekuur bij CJG Heiloo. 

 

Nieuwe leerlingen 

 

In januari zullen de volgende leerlingen bij ons op school starten; 

 

Maud Ursem in groep ½ 

Krisztian Farago in groep ½ 

Evie Borst in groep 3 

Niene Borst in groep 5 

Maud Borst in groep 7 

Bram Borst in groep 8 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

       

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


