
 

11 jan start thema Jungle 
15 jan Groep 7a bezoekt 

Huis van Hilde 
20 jan MR vergadering 
21 jan Openbak 
25 jan start citotoetsen 
  
 
   
 
 
------------------------------------------- 

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 3/4 
- groep 4 
- groep 5 
- groep 6 
- groep 7a – groep 7 b 
- groep 8 
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Citotoetsen 

Vanaf 25 januari zullen er in alle klassen citotoetsen worden 

afgenomen. Deze toetsen willen we verspreiden over drie weken.  

Uiterlijk 12 februari zullen wij klaar zijn met deze toetsen. 

De toetsen die afgenomen worden zijn technisch lezen, rekenen, 

spelling en vanaf groep 5 begrijpend lezen. Groep 8 heeft begrijpend 

lezen al in november gehad. 

Op vrijdag 19 februari krijgen de kinderen hun rapport mee en in de 

week van 22 februari zullen de oudergesprekken plaatsvinden. 

Tijdens dit gesprek worden onder andere de resultaten besproken. 

Vanaf groep 6 zal bij deze gesprekken ook het 

ontwikkelingsperspectief uitgelegd en besproken worden. 

Bij de gesprekken van groep 8 zullen de kinderen aanwezig zijn en 

krijgen zij hun definitieve schooladvies te horen. 

 

Groepsveranderingen 

Eva Postma neemt vanaf 4 januari verlof op de maandag. Tineke van 

Dam zal deze dag groep ¾ overnemen. Zij staat al in de groep op 

woensdag. 

Juf Ellen zal groep 7a in plaats van Tineke van Dam op de maandag 

lesgeven. Ellen staat al in groep 7a op woensdag, donderdag en 

vrijdag. 

Deze verandering zal in ieder geval voor twee maanden plaats 

vinden. 

 

De managementtaken van Anouk Vennik zijn uitgebreid; dit betekent 

dat zij op maandagmiddag niet meer voor groep 8 staat. Inge Bos zal 

deze middag groep 8 lesgeven. Dit doet Inge al op donderdag en 

vrijdag.  

 

Voortgezet Onderwijs Week 

Van 7 tot en met 14 juli is er in groep 8 een Voortgezet Onderwijs 

Week. In deze week beleeft groep 8 een week zoals het na de 

zomervakantie, op de middelbare school, zal gaan. 

De kinderen zullen al hun boeken in hun tas meenemen, zullen een 
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aangepast rooster krijgen, zullen van lokaal wisselen en 

zullen elk uur een ander vak en een andere leerkracht 

krijgen. 

 

We zijn voor deze week op zoek naar ouders die het leuk vinden om een les te geven. Dit kan iets 

zijn vanuit uw eigen vakgebied of interesse, maar het kan ook een les zijn die wij hier op school 

hebben. 

Vindt u het leuk en heeft u deze week tijd, dan kunt u zich opgeven bij 

anouk.vennik@isobscholen.nl  

 

Methodiek Sociaal Emotionele ontwikkeling en sociale veiligheid 

Op donderdag 10 december had het team, samen met twee afgevaardigden van Villa Lilla (voor- 

en naschoolse opvang) en twee afgevaardigden van  Kinderstralen (tussenschoolse opvang) een 

oriëntatie- middag van de verschillende methodieken Sociaal Emotionele Ontwikkeling en Sociale 

Veiligheid. 

Vijf methodieken zijn ons voorgelegd en uitgelegd en samen hebben we alle voor- en nadelen 

bekeken. Na de vakantie zullen wij samen een keuze maken uit een van de methodieken die we 

het volgende schooljaar zullen gaan oppakken. 

 

Computerhulp 

Wij zijn op zoek naar een ouder die onze ict-er eens in de maand kan ondersteunen. Het gaat om 

kleine klusjes, zoals laptops updaten, etc. 

Heeft u interesse en tijd dan kunt u zich aanmelden bij anouk.vennik@isobscholen.nl 

 

Bericht van de MR 

Via dit bericht willen we u graag informeren over de onderwerpen die binnen de MR besproken 

worden. De MR komt 6 keer per jaar bij elkaar. We bestaan uit 6 leden in totaal. 3 ouderleden 

(Saskia Burden, René Hogeveen en Erwin Huijzer) en 3 teamleden (Tine Jansen, Marianne 

Zandbergen en Maartje van der Vaart). De laatste vergadering was 1 dec. 2015. 

De volgende onderwerpen kwamen aan de orde: 

Formatie  2016-2017. Hier kon vanwege bestuurswijzigingen nog niet veel over verteld worden. 

Dit laten we terugkomen op de agenda van de volgende vergadering in januari 2016. 

Risico-inventarisatie en evaluatie zijn besproken. Deze moeten nog dit jaar uitgevoerd gaan 

worden. 

Begroting van de school voor komend jaar. Hier hebben we een expert naar laten kijken en we 

hebben een aantal vragen neergelegd bij de directie. 

Voor verdere informatie verwijzen we u graag door naar de website van de Springschans daar 

kunt u de volledige notulen vinden.  
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