
 

2 febr   Dode hoek les groep 
7 

11 febr  rapporten mee 
groep 7 en 8 

14 t/m 17 febr  kindgesprekken 
groep 7 en 8 

17 febr  bureau Halt groep 8  
 Invloed van de 

groep 
17 febr  rapporten mee 

groep 1 t/m 6 
18 febr  studiedag;alle 

kinderen vrij 
21 t/m 25 febr  vakantie 
28 febr t/m 
4 maart  oudergesprekken 

groep 1 t/m 6 
3 maart  zaktraining groep 7a 
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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 

------------------------------------------- 
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Nieuws van de directie 

41 gezinnen hebben ons van feedback voorzien door middel 
van de enquête die rond de kerstvakantie is uitgezet. Dank 
daarvoor. De school krijgt een 4.39 uit een score van 5. 

Ouders zijn over het algemeen positief over de school. We 
krijgen van jullie complimenten. Positieve ervaringen creëren 
we samen. 

De communicatie mag aandacht krijgen op het punt van 
frequentie. Deze is soms te hoog en gaat over verschillende 
kanalen. Het vieren van het Koningsfeest wordt gemist, en in 

mindere mate vader en moeder dag. Het Sinterklaasfeest, 
kerst en met name het openingsfeest van een schooljaar, 

staan met stip op één. De groei van de school is voor ouders 
een punt van aandacht. 

Acties vanuit de feedback: 

Waar mogelijk zal de communicatie meer beperkt worden tot 

de maandelijkse nieuwsbrief en aparte informatie uit de groep 
waar zoon of dochter zit. Informatie die corona gerelateerd is, 
zal met name afgestuurd worden als er ontwikkelingen zijn 

die om urgentie vragen. De MR heeft aangegeven mee te 
willen denken over de wijze van communicatie. Tevens 

hebben zij aangegeven zich te willen buigen over de 
festiviteiten in de school, waaronder Koningsdag en vader en 
moeder dag. Zij komen op korte termijn met een advies. 

De groei van de school maakt veel mogelijk. Het zorgt voor 

stabiliteit van de organisatie. Onder meer in school- en 
kwaliteitsontwikkeling, het personeelsbestand en de financiële 

mogelijkheden, ook wat betreft inzet van extra ondersteuning 
in de groepen en het creëren van enkele minder grote 
groepen. 

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=237
http://www.obsdespringschans.nl/index.php?section=4&page=222
http://www.obsdespringschans.nl/index.php?section=4&page=239
http://www.obsdespringschans.nl/index.php?section=4&page=199
http://www.obsdespringschans.nl/index.php?section=4&page=243
http://www.obsdespringschans.nl/


 

 

 

 

Het dilemma vormt de fysieke ruimte van het gebouw. Scholen mogen niet zomaar 

bijbouwen. Over een periode van 5 jaren moet aangetoond kunnen worden dat de groei 
zich doorzet. Dat is voor nu niet aantoonbaar.  

Het alternatief is uitwijken met groepen naar een schoolgebouw elders, dat lokalen vrij 

heeft. Wij kiezen nu voor de herinrichting van het gebouw. Waarbij we zoveel mogelijk 
de bestaande functionaliteiten willen handhaven. Zoals de mogelijkheid om ‘op de 
planken’ te kunnen uitvoeren. Een ontwerpbureau en onze medewerkers van ISOB 

denken daarin mee. 

Nieuws van de bibliotheek 

Voorlezen maakt van kleintjes grote lezers 
Van 26 januari tot en met 5 februari zijn de Nationale Voorlezen. Het voorlezen aan 

baby’s, peuters en kleuters staat centraal. 
Natuurlijk uit het Prentenboek van het Jaar, ‘Maar eerst ving ik een monster’. Maar ook 

uit de Prentenboeken Top Tien en nog veel meer mooie titels. 
Kom langs in de bibliotheek en zoek samen mooie prentenboeken uit! 
Voorlezen bevordert het leesplezier, zorgt voor een grotere woordenschat en draagt bij 

aan een goede taalontwikkeling. 
En natuurlijk is het heerlijk om samen van een boek te genieten. Dagelijks voorlezen 

vormt daarmee een goede basis voor het latere lezen. 
  
  

Speciaal voor kinderen (0-6) en hun ouders of verzorgers, biedt Bibliotheek Heiloo 
diverse leuke activiteiten: 

  
Elke woensdagmiddag en vrijdagochtend: voorlezen en spelen 
De wekelijkse voorleesmomenten voor kleuters (op woensdag om 14.30 uur) en voor 

peuters (op vrijdag om 11.00 uur) in de bibliotheek staan ook in het teken van de 
Nationale Voorleesdagen. Kom gezellig langs! 

  
Zondag 30 januari, 11.00 uur: Theatervoorstelling: ‘BOE..K’ door Potitco 
Meneer Wiem en Marie-Loes spelen hun gloednieuwe voorstelling: BOE..K, geïnspireerd 

op het prentenboek van het jaar 2022.  
Een intieme poppenvoorstelling met veel muziek en interactie. 

Papa en mama hebben het druk... te druk om Boy voor te lezen. En toch krijgt Boy zijn 
verhaaltje, niet één, niet twee maar wel drie! 
Kaartverkoop via www.potitco.nl. 

Zaterdag 5 februari, 11.00 uur: Theatervoorstelling: ‘Vos gaat een stukje rijden’ door 
Daniëlle de Ruijter 

Al zingend en dansend gaan we door het prentenboek ‘Vos gaat een stukje rijden’ van 
Suzanne Strasser heen. Een juweeltje uit de Prentenboeken Top Tien! 

In 45 minuten neemt deze docente Muziek op Schoot de kinderen en hun begeleiders 
mee op reis door dit vrolijke prentenboek. 
Hierbij maakt zij gebruik van leuke muziekinstrumenten en andere materialen. 

Kaartverkoop via www.bibliotheekheiloo.nl. 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.potitco.nl%2F&data=04%7C01%7Cgijs.nolet%40isobscholen.nl%7C81f2f643ba6a4b78aa4608d9e0bf51d3%7C0c8501bef4134d34be3317695a2d206e%7C0%7C1%7C637787934610675326%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=WPSFJn%2FefHsQ6Sf%2B252b4iz68ihBgJt8OwoR1n8%2FX%2FA%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bibliotheekheiloo.nl%2F&data=04%7C01%7Cgijs.nolet%40isobscholen.nl%7C81f2f643ba6a4b78aa4608d9e0bf51d3%7C0c8501bef4134d34be3317695a2d206e%7C0%7C1%7C637787934610675326%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=r0eSDG0vu9cGflvuVhllbCU%2B60pr20LAVkAL3oYXkWs%3D&reserved=0


 

 


