
 

2 juli studiedag; alle 
kinderen vrij 

3 juli musical groep 8 
9,10, 11 juli groep 8 op kamp 
12 juli start VO-Week gr 8 
13 juli rapport mee  
17 juli afscheidsavond 

groep 8 
18 juli uitzwaaien groep 8 
19 juli schoolpicknick, 

continurooster, alle 
kinderen 14.15 uur 
uit 

20 juli alle kinderen ’s 
middags vrij 

23 juli vakantie 
3 sept eerste schooldag 
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Kijk voor de  
kalender of de 
laatste nieuwtjes 

op onze website. 
Of volg ons via 
Twitter. 

------------------------------------------- 
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- groep 1/2a  -  groep 1/2b 
- groep 3 
- groep 4 
- groep 5 
- groep 6a 
- Groep 6b 
- groep 7 
- groep 8 
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Vakanties en studiedagen 2018-2019 

Herfstvakantie  22 t/m 26 oktober 

Kerstvakantie  24 dec t/m 4 januari 

Voorjaarsvakantie 18 t/m 22 februari 

Meivakantie  22 april t/m 3 mei 

Zomervakantie 15 juli t/m 23 augustus 

 

Voor de vakanties hebben alle kinderen de vrijdagmiddag vrij. Voor 

de voorjaarsvakantie is dit een hele dag (studiedag v h team). 
 
Studiedagen: 

 
- maandag 29 oktober (maandag na de herfstvakantie) 
- vrijdag 15 februari (vrijdag voor de voorjaarsvakantie) 

- woensdag  6 of woensdag 20 maart ISOB- studiedag; u hoort zo 

snel mogelijk welke dag het gaat worden. 
-6, 7, 11 juni (10 juni is Pinksteren) 
- elk kind krijgt twee dagen facultatief vrij. Zie het als 

snipperdagen. Deze dagen hoeven niet opgenomen te worden. Deze 

dagen mogen wel opgenomen worden, met uitzondering van de 

eerste en de laatste twee weken van het schooljaar en de weken 

waarin de citoweken worden afgenomen. Mocht u gebruik willen 

maken van dit verlof, dan kunt u het verlof aanvragen via het 

formulier wat op de website te vinden is. 

 

De citoweken zijn van: 

21 januari tot en met 14 februari 

27 mei tot en met 14 juni 

 
 

 

 

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=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/


 
 

 

 

 

 

 

 

formatie 

Geachte ouders, verzorgers en kinderen, 

 

De groepsindeling voor het volgende schooljaar is bekend en ziet er als volgt uit: 

 

Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

1/2 A Maartje van 

der Vaart 

Maartje van 

der Vaart 

Maartje van 

der Vaart 

Han Gilsing Maartje van 

der Vaart 

1/2 B Rivka van 

den Heuvel 

Rivka van 

den Heuvel 

Rivka van 

den Heuvel 

Rivka van 

den Heuvel 

Han Gilsing 

3 Tine Jansen Tine Jansen Marianne 

Zandbergen 

Marianne 

Zandbergen 

Marianne 

Zandbergen 

4 Lobke 

Insing 

Lobke 

Insing 

Sander van 

Lubeck 

Sander van 

Lubeck 

Sander van 

Lubeck 

5 Mieke van 

Steenis 

Saskia 

Streefkerk 

Saskia 

Streefkerk 

Saskia 

Streefkerk 

Saskia 

Streefkerk/ 

Mieke van 

Steenis 

6 Tineke  van 

Dam 

Tineke van 

Dam 

Tineke van 

Dam 

Wil 

Berkhout 

Wil 

Berkhout 

7 A Ellen Stins Wil 

Berkhout 

 Ellen Stins Ellen Stins Ellen Stins 

7 B Bert 

Ketelaar 

Bert 

Ketelaar 

Michelle 

Koenders 

Bert 

Ketelaar 

Bert 

Ketelaar 

8 Anouk 

Vennik 

Anouk 

Vennik 

Anouk 

Vennik 

Michelle 

Koenders 

Michelle 

Koenders 

Onderwijs- 

assistent 

groep 3 en 

4 

Dennie de 

Regt 

Dennie de 

Regt 

 Dennie de 

Regt 

 

 

Chantal Althof (de huidige leerkracht van groep 6B) komt u in dit overzicht niet meer tegen. 

Chantal heeft een tijdelijke aanstelling en heeft daar geen verlenging voor gekregen doordat het 

totaal aantal leerlingen van de overkoepelende bestuurlijke stichting (ISOB) is gekrompen. Ook 

langs deze weg bedanken we Chantal voor de inzet die zij het afgelopen schooljaar heeft laten 

zien en we wensen haar veel succes in het vinden van een nieuwe school. 

 

Er is ook sprake van twee nieuwe leerkrachten volgend schooljaar: Sander van Lubeck (groep 4) 

en Mieke van Steenis (groep 5). 

Ook komt er in het nieuwe schooljaar een nieuwe directeur: Gijs Nolet. 

Anouk Vennik zal op donderdag ambulante taken hebben. 

Gabrielle Reerds, onze intern begeleider, is aanwezig op dinsdag, donderdag en vrijdag. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

René Roders, waarnemend directeur 

mede namens het team 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

Meester- en juffendag 

Op vrijdag 6 juli 2018 vieren wij meester en juffendag.  

Dit jaar doen wij dit op een spetterende wijze bij het Baafje.  

We verwachten de kinderen om 09:00 uur bij het Baafje.  

De groepen 1 t/m 4 mogen om 12:15 opgehaald worden. De groepen 5 t/m 8 hebben die dag een 

continurooster. Dat betekent lunchpakket mee en om 14:15 klaar en naar huis!  

 

Het is verstandig om alvast je zwemkleding aan te doen!  

Om mee te nemen:  

* Handdoek  

* Zonnebrand  

* Zonnebril  

* Tasje voor natte kleding  

* Iets te lezen of te spelen (laat dure dingen thuis!)  

* Iets om op te liggen  

Tussendoortje wordt door ons geregeld!  

 

We willen vragen of de kinderen met abonnement deze mee willen nemen en bij de leerkracht 

willen aangeven dat ze deze hebben. 

 

We starten de dag met het vieren van onze verjaardagen en wat spelletjes.  

We zijn opzoek naar ouders die ons willen helpen toezicht te houden bij het zwembad want ook 

wij worden allemaal een jaartje ouder ;) . U kunt zich aanmelden bij de leerkrachten.  

We hopen op een stralende dag, mocht dit helaas niet het geval zijn hebben we een leuk 

alternatief op school. U wordt hierover nog geïnformeerd als dit het geval is.  

 

Groetjes van de feestcommissie.  

 

Feestdag! 

Op dinsdag 4 september verzorgen De Vuilnismannen TRASH XL op de Springschans. 

De dag wordt ingevuld met twee keer de interactieve voorstelling TRASH (een keer de onderbouw 

en een keer de bovenbouw) en als afsluiting geven alle leerlingen samen met De Vuilnismannen 

een onvergetelijk XL optreden voor alle ouders! 

Iedereen is dus welkom om om 15.15 uur te komen kijken! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=m5ao8cMI&id=B5464C37B1FFFD98BE1BB4DAB49228C57FD30844&thid=OIP.m5ao8cMIF33Be3OE4Cor1AHaFx&mediaurl=https://www.paulslaatalles.nl/wp-content/uploads/2015/01/Trash-PO1.jpg&exph=2362&expw=3033&q=vuilnismannen&simid=608049388769640746&selectedIndex=1


 
 

 

 

 

 

 

 

 

AVG op de Springschans  

Zoals u weet is de nieuwe wet op de privacy ingegaan op 25 mei 2018. Alle bedrijven en 

instanties waar u mee te maken heeft hebben u waarschijnlijk al bestookt met mails. Ook de 

Springschans komt er niet onderuit om met deze nieuwe wet te werken. Misschien heeft u onze 

mooie ISOB posters al zien hangen bij de ingangen van de school. 

  

Wat is belangrijk voor u als ouder? De school gaat zo voorzichtig mogelijk om met de gegevens 

van u en uw kind(eren). We nemen de volgende maatregelen in de dagelijkse routine. Een aantal 

van deze maatregelen laten wij ingaan vanaf 1-9-2018.  

• De leerkrachten sluiten het scherm van hun pc af als ze er bij weglopen zodat gegevens in 

de computer beveiligd zijn.  

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Informatie wordt alleen nog maar gedeeld via beveiligde routes (intern netwerk 

sharepoint/onedrive) of beveiligd met een wachtwoord verstuurd.  

• Gegevens worden niet langer dan wettelijk toegestaan is bewaard.  

• Gegevens worden niet met andere ouders gedeeld (denk aan telefoonlijst bij de deur, deze 

verdwijnt volgend schooljaar)  

• U krijgt jaarlijks een formulier waarmee u toestemming kunt geven voor het gebruik van 

beeldmateriaal van uw kind. (1-9-2018)  

Voor onze volledige privacyverklaring opgesteld door het ISOB verwijzen we u door naar de 

website. Deze vindt u onder het kopje Info > AVG 

 

 

Informatie Villa Lilla 

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 de BSO. Aanmelden voor vakantieopvang kan per vakantie 

en per dag worden geregeld!   

Peuterspeelzaal  

Zoals de meeste van u inmiddels wel weten biedt Villa Lilla ook peuterspeelzaalopvang in de BSO-

ruimte van basisschool “de Springschans”. Dit houdt in dat uw kind vanaf 2 tot 4 jaar bij ons van 

maandag t/m vrijdag op de peuterspeelzaal vanaf 8.45 uur tot 12.00 uur kan komen spelen. Wij 

plaatsen ook kinderen met een VVE indicatie.  

Waarom kiezen voor Peuterspeelzaal Villa Lilla?  

* Een rijke spel -en leerplek zowel binnen als buiten, samen met leeftijdsgenootjes.  

* Goede voorbereiding en aansluiting op de basisschool  

* De kinderopvangtoeslag kan worden aangevraagd, waardoor de netto kosten voor de 

peuterspeelzaal aanzienlijk dalen.  

* Bij niet werkende ouders kan een subsidie aangevraagd worden bij de Gemeente Heiloo.  

* Stimuleert de ontwikkeling door het VVE-programma (voor-en vroeg schoolse educatie) met 

een vaste methoden. (Uk & Puk)  

Mocht u geïnteresseerd zijn in opvang op de BSO  voor alleen de zomervakantie of opvang voor 

de peuterspeelzaal, dan kunt u uw kind(eren) aanmelden of vragen stellen aan kinderopvang Villa 

Lilla per telefoon 072-5090030 of per mail info@villalilla.nl  

 

 

 

 

 

mailto:info@villalilla.nl


 
 

 

 

 

 

 

 

 

Naschoolse cursussen schooljaar 2018-2019 

Ook komend schooljaar zullen wij weer proberen een breed aanbod aan naschoolse cursussen te 

bieden voor de kinderen. Typen, breakdance, survival, schilderen en andere cursussen staan 

weer op ons programma en in de loop van het jaar komt er nog meer bij. 

 

BoS: bibliotheek op school 

We zijn samen met de bibliotheek Heiloo hard aan het werk om de boeken allemaal uit te zoeken. 

Komende weken moeten de boeken gestickerd worden. Heeft u tijd en zin om ons hierbij te 

helpen dan kunt u zich aanmelden bij juf Saskia. 

 

Leefstijl 

We zijn gestart met het laatste leefstijlthema van dit jaar: Lekker gezond. In dit thema staan 

gezondheidsvaardigheden centraal. We besteden daarbij aandacht aan het belang van 

persoonlijke hygiëne, van voldoende beweging en een verantwoord voedingspatroon. 

In hogere groepen komen risico’s van alcohol, drugs en tabak aan de orde, en wordt aandacht 

besteed aan veranderingen in de pubertijd. In de laatste les blikken we terug op het afgelopen 

jaar: wat hebben de kinderen geleerd? Wat nemen ze mee naar volgend jaar? 

 

We hopen dat u dit jaar een goed beeld gekregen heeft van de inhoud van onze leefstijllessen. 

We blijven benadrukken dat we betrokkenheid van ouders en opvoeders in deze heel erg op prijs 

stellen, aarzel daarom niet contact met ons op te nemen als u vragen hebt. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

G E Z O C H T : N I E U W E  M R  L E D E N  

  
 

28 mei 2018 

Ouder gezocht voor de MR: Meepraten op school? In de MR natuurlijk! 

 

Wat is een Medezeggenschapsraad (MR)? 

Elk schoolbestuur moet op grond van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) een MR 

instellen. In het basisonderwijs bestaat de MR uit een personeels- en oudergeleding. Op De 

Springschans bestaat zowel de personeels- als de oudergeleding uit 3 leden. 

Wat doet een MR? 

De MR denkt mee met het bestuur, toetst haar besluiten en heeft bij bepaalde besluiten instemmings- 

of adviesrecht. Belangrijke wijzigingen kunnen niet worden doorgevoerd zonder instemming van de 

MR. De MR praat bijvoorbeeld mee over de visie van de school, schooltijden en groepsformatie. Een 

goed functionerende MR kan een grote bijdrage leveren aan de kwaliteit van onderwijs en de sfeer 

en veiligheid op school. 

Vacature oudergeleding 

Eind van het schooljaar 2017/18 beëindigen Ruth Post en Marit de Ruiter, leden van de 

oudergeleding, hun 3-jarige termijn en zij stellen zich niet herkiesbaar. Dit betekent dat er twee 

vacatures zijn waarvoor wij enthousiaste ouders zoeken. We zoeken personen die zich vanaf eind 

augustus (het begin van het nieuwe schooljaar 2018/2019) voor een termijn van 3 jaar beschikbaar 

willen stellen. 

Wie mogen er lid worden? 

Alle ouders (of voogden) met een kind op De Springschans kunnen zich voor de MR verkiesbaar 

stellen, zonder dat er bepaalde eisen aan hen mogen worden gesteld. 

Hoe kunt u lid worden? 

Ouders kiezen de oudergeleding, teamleden kiezen de personeelsgeleding, 

Waarom zou u in de MR gaan? 

Als MR-lid kunt u een positieve bijdrage leveren aan de gang van zaken op De Springschans. U bent 

nauw betrokken bij de school, kunt meepraten en -beslissen over het beleid, krijgt meer contact met 

andere ouders, het team en het bestuur en doet op allerlei uiteenlopende gebieden een schat aan 

ervaring op. 

 



 

Wilt u meer weten over de MR? 

Dan is er op de site van WMS (Wet Medezeggenschap op Scholen) voor u interessant. In de 

volgende link vind u  informatie, tips en advies voor startende (G)MR leden: 

https://www.infowms.nl/content/handreiking-starter-de-gmr  

 Heeft u nog vragen? 

Voor verdere informatie of vragen kunt u zich wenden tot ouders die momenteel zitting hebben in de 

MR: 

- Saskia Burden (moeder van Lily in groep 6b en Dean in groep1/2a); 

- Ruth Post (moeder van Pien in groep 8, Tessel en Jans in groep 1/2a&b) 

- Marit de Ruiter (moeder van Mats in groep 6b, Imme in groep 4 en Rune in groep 1/2b). 

Geïnteresseerd? 

Meldt u zich dan als kandidaat aan via een e-mail naar mr.springschans@isobscholen.nl met als titel 

MR-kandidaat/oudergeleding. Voeg een korte tekst toe waarin u zich voorstelt als kandidaat (met 

foto) en geef aan waarom u zich kandidaat stelt. Deze informatie gebruiken wij om de ouders te 

informeren in de volgende nieuwsbrief. Kandidaten kunnen zich aanmelden tot vrijdag 22 juni, 18.00 

uur. 

  
 

 
 
 

 
  
 

 

 

 

https://www.infowms.nl/content/handreiking-starter-de-gmr

