
 

3 juli 11.00 uur uitzwaaien groep 8 
3 juli 12.15 uur vakantie! 
6 juli  eerste dag 

zomervakantie 
17 augustus eerste schooldag 
 
 
 
------------------------------------------- 
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 

------------------------------------------- 
www.obsdespringschans.nl 
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Baafje 
Woensdag 1 juli hebben we met de hele school een bezoek gebracht 
aan zwembad het Baafje. Het was een prachtige dag waarbij we 
allemaal enorm veel plezier hebben gehad! 
Dank aan ouders die ons deze dag hebben geholpen! 
We hebben een mooi compliment gekregen van de medewerkers van 
het Baafje; zij waren enorm te spreken over hoe alle kinderen zich 
deze dag hebben gedragen. Fijn! 
 

 



 
 
 
 

Ouderportaal 
Vanaf het nieuwe schooljaar, 17 augustus 2015, zal het 
nieuwe communicatie-programma het Ouderportaal ingezet 
gaan worden. Digiduif zal dan niet meer gebruikt gaan 
worden. 

 
Het grote deel van de ouders/verzorgers heeft zich het afgelopen schooljaar geregistreerd en hun 
basisgegevens goed en juist ingevuld. 
Een deel van de ouders/verzorgers hebben zich wel geregistreerd maar hebben nog niet de 
basisgegevens ingevuld en er is nog een deel ouders/verzorgers die zich nog helemaal niet heeft 
geregistreerd. Voor de ouders die zich nog niet, of gedeeltelijk, hebben ingeschreven betekent dit 
dat zij hierdoor geen mail en berichten meer binnen krijgen en hierdoor belangrijke informatie 
kunnen gaan missen over de school de groepen. 
 
Heeft u zich wel geregistreerd, maar heeft u nog niet u basisgegevens ingevuld wilt u dit dan 
z.s.m. nog in orde maken.  
Bent u uw wachtwoord vergeten dan kunt u deze opnieuw aanvragen door bij het inlogscherm 
van het ouderportaal op ‘wachtwoord vergeten’ te klikken. 
 
Hebt u zich nog helemaal niet geregistreerd wilt u dit dan ook z.s.m. doen. Dat gaat als ’t volgt: 
 
Via www.obsdespringschans.nl gaat u via ‘ouders’ naar ‘ouder portaal’. Via dat scherm kunt u een 
video-instructie filmpje bekijken. U kunt zich ook direct laten registreren. Na de registratie krijgt 
u een link op uw mailadres om in te loggen op het ouderportaal.  
Na inloggen, dit is erg belangrijk, dient u bij ‘basisgegevens’ uw kind(eren) op te geven. Tevens 
kunt u bij de ‘basisgegevens’ het wachtwoord wijzigen.  
 
School-app voor smartphones 
 
Er is een school-app beschikbaar met informatie over de Springschans. 
Met deze app kun je de kalender van school bekijken, foto’s bewonderen,  nieuwsbrieven ophalen 
en lezen, naar de website gaan en contact- informatie vinden. 
Om deze te krijgen ga je naar de Play-store (Android smartphones) of naar de App Store (Apple 
smartphones). 
 

¾ Ga naar zoeken en zoek op ‘Schoolsunted’ 
 

 
 

¾ Download de gratis app 
¾ Na downloaden open je de app en ga naar instellingen 
¾ Vul hier het websiteadres in van school, www.obsdespringschans.nl en klik op bevestigen 
¾ De app is klaar voor gebruik 

 
 
Gebruik van foto’s 
Momenteel werken we aan het verfrissen van ons foto bestand. Het huidige bestand betreft foto’s 
van kinderen van vijf jaar geleden en ouder.  
De foto’s worden gebruikt voor onze eigen publicaties. 
De nieuwe schoolgids zal verfraaid worden met foto’s, onze website staat al vol met foto’s van de 
kinderen en op Facebook zijn we nu ook een stuk actiever met het plaatsen van foto’s. De foto’s 
kunnen bovendien gebruikt worden voor propaganda-materiaal als een folder en/of advertenties 
in de kranten. 
 



 
 
 
 
 
 
 
Wij willen opnamen maken van gebeurtenissen op school of die met school te maken hebben. 
Van die activiteiten willen we dan sfeer opnames hebben. Het is vooralsnog niet de bedoeling dat 
er portretten van kinderen gemaakt, bewaard en gebruikt gaan worden. 
Uit het verleden weten we dat er ouders zijn die bezwaar hebben tegen het fotograferen en 
gebruiken van foto’s van hun kind(eren).  
Hier willen wij respectvol mee omgaan en we verzoeken deze ouders dit per e-mail kenbaar te 
maken: info@obsdespringschans.nl Bij het niet reageren geeft u toestemming voor het publiceren 
van foto’s van uw kind(eren). 
 
Bericht juf Mireille 
Beste ouders en kinderen van de Springschans, 
 
Bijna vakantie en... mijn werk als inval juf onderwijsondersteuning zit er helaas ook bijna op. 
Met veel plezier heb ik de afgelopen 1,5 jaar bij jullie op school gewerkt! 
Inmiddels heb ik een nieuwe baan op obs De Meander. 
Daarnaast wil ik graag onderwijsondersteuning en huiswerkbegeleiding gaan geven bij kinderen 
thuis.  
Ik heb mij gespecialiseerd  in kinderen en gedragsproblemen. 
Ook heb ik dit jaar de cursus "kinderen en autisme in de klas" succesvol afgerond. 
 
Heel veel dank voor de fijne, gezellige tijd bij jullie op school en geniet van jullie vakantie! 
 
Hartelijke groet, 
 
Juf Mireille 
 
Naschoolse wetenschap- en techniekcursus 

Mad Science komt naar  De Springschans! 

Na een knallende aftrap met een spectaculaire science show op 19-8-2015, kunnen leerlingen 
van groep 3 t/m 8 zich opgegeven voor de naschoolse wetenschap- en techniekcursus.  

De cursus is op dinsdag om 15:45 uur, vanaf 8-9-2015. 

De kinderen worden zes weken lang meegenomen in de wondere wereld van experimenten, 
proefjes en demonstraties. Elke week staat een nieuw thema centraal en wordt de wetenschap en 
techniek die daarachter zit uitgelegd. Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als een echte 
wetenschapper!  

Na afloop van de show worden de inschrijfformulieren aan de kinderen meegegeven. De 
inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt. Nu al nieuwsgierig? Kijk dan 
op nederland.madscience.org 

 

Afscheid groep 8 

Komende vrijdag, om 11 uur, zullen alle leerkrachten en kinderen van de Springschans op 
traditionele wijze de kinderen van groep 8 uitzwaaien. Zij zullen door een lange boog van 
kinderen de school uitspringen! 

 



 
 

 

 

De 47 kinderen die afscheid nemen hebben afgelopen jaren keihard gewerkt en hebben met 
elkaar een prachtige citoscore behaald die twee punten hoger ligt dan het landelijk gemiddelde! 
Super knap! 

Afgelopen week hebben zij in theater de Beun ons twee prachtige musicals laten zien, waarbij 

iedereen heeft genoten van de zang, dans en vooral plezier wat zij met elkaar uitstraalden.  

 

BSO Villa Lilla 
ZOMERVAKANTIE! 
Bij BSO Villa Lilla is het mogelijk om alleen in vakanties opvang af te nemen ook als uw kind in 
schoolweken geen gebruik maakt van BSO. Aanmelden voor vakantieopvang kan per vakantie en per 
dag worden geregeld!  
Mocht u geïnteresseerd zijn in opvang op de BSO voor alleen de zomervakantie en dan kunt u uw 
kind(eren) aanmelden of vragen naar de activiteiten in deze vakantie op kantoor per telefoon 072-
5090030 of per mail info@villalilla.nl . 
WOENSDAG OPEN! 
Vanaf maandag 17 augustus gaat de BSO op woensdagmiddag open! Mocht u geïnteresseerd zijn in 
deze opvang op woensdagmiddag bel of mail ons dan voor een afspraak. 
  

 
 
Nieuwe leerlingen 
Jorre Schade   groep 1 
Jennifer Mc Farland   groep 1 
Luca Smit  groep 1 
Julia Tromp  groep 1 
Lily Wood  groep 1 
Huub van Weelderen  groep 1 
Lara Poierrie  groep 1 
Noortje Spaan  groep 6 
Sophie van Sligter  groep 8 

 
 
 

 
  
  

 

 
 
      
 
 
  

 



 
       

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


