
 

3 juli koffieochtend 
4 t/m 9 juli VO- week groep 8 
9 juli afscheidsavond 

groep 8 
10 juli groep 8 springt uit 
11 juli wisselochtend en 

continurooster 
12 juli alle kinderen ’s 

middags vrij 
26 aug  eerste schooldag 

nieuwe schooljaar 
27 aug  Feestdag! 

Continurooster tot 
15.00 uur 
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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 
- groep 4 
- groep 5 
- groep 6a 
- Groep 6b 
- groep 7 
- groep 8 

------------------------------------------- 
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Nieuws van meester Bert 

Beste lezers, 

 

Wat had ik een prachtig afscheid vrijdag 28 juni. 

De kinderen hebben genoten van de spellen die op het plein 

stonden en het ijsje toe.  

De OAC heeft voor een goed verzorgde receptie gezorgd waar 

collega's en oud collega's waren en veel ouders. En wat ben ik 

verwend door jullie allemaal met mooie , gezellige en lekkere 

cadeaus: heel erg hartelijk bedankt!! 

Het team zong een prachtig afscheidslied , mooie woorden van Gijs 

voor mij en mijn vrouw Ineke en ook weer veel mooie cadeaus. En 

afsluitend een heerlijk etentje met het team. 

Ineke en ik hebben ervan genoten!! 

 

Allemaal ontzettend bedankt!! 

 

Ik heb het op de Springschans altijd erg naar mijn zin gehad 

en wens iedereen die bij deze school betrokken is een hele 

mooie toekomst! 

 

Meester Bert 

 

Nieuws van de directie 

Het team van De Springschans kijkt terug op een fijn schooljaar 

2018-2019. Er is veel geleerd en geleefd. Sprankelende beelden op 

onze website spreken boekdelen.  

In augustus 2018 mocht ik van start gaan als directeur van De 

Springschans. Ik ben mij snel thuis gaan voelen, door de hartelijk 

ontvangst van u, uw kinderen en het team. Ik ervaar De 

Springschans als een ondernemende en bruisende school, waar het 

fijn is om te zijn. De kinderen 'genieten’ onderwijs in de volle 

breedte.  

Naast de dagelijkse gang van zaken, kwalitatief goed onderwijs 

verzorgen aan uw kind(eren), stond dit jaar in het teken van de 

ontwikkeling van een nieuw schoolplan voor 2019-2023. Met trots 

kunnen wij zeggen dat we de koers op voortvarende wijze en met 

veel enthousiasme hebben uitgezet.  

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/


 
 

 

 

 

 

 

 
De komende vier jaren werken wij vanuit deze kernwaarden. Elk jaar zullen specifieke elementen 

door het team nader worden uitgewerkt en ten uitvoer worden gebracht. Dit is ons Team-

Ontwikkelplan. In de ontwikkeling van ons koersplan heeft een focusgroep van ouders 

meegedacht. Wij zullen de komende jaren momenten blijven organiseren om uw adviezen mee te 

nemen.  

Tevens hebben we voor schooljaar 2019-2020 de schoolgids vernieuwd. Hierin treft u tevens 

organisatorische zaken aan.  De schoolgids 2019-2020 en het schoolplan 2019-2023 kunt u lezen 

op de website.  

Een beschrijving van de ontwikkelpunten van afgelopen schooljaar en de opbrengsten treft u aan 

in het jaarverslag van De Springschans dat voor 1 september beschikbaar is.  

Meester Bert heeft op vrijdag 28 juni genoten van zijn afscheidsfeest. Per 1 januari 2020 gaan juf 

Han en juf Marianne genieten van hun pensioen. De vacatureruimte die dan ontstaat is reeds 

deels ingevuld met een nieuwe collega, Birgitt Teekens. Zij is een ervaren leerkracht, die de 

taken goed kan overnemen. Op een later tijdstip stelt zij zich aan u voor.  

Aan het einde van dit schooljaar wil ik alle ouders die ons bijgestaan hebben, bij het geven van 

het onderwijs, het vervoer van leerlingen en allerlei hand en span diensten bedanken. De ouders 

van de OAC voor hun onvermoeibare inzet. Bianca in het bijzonder, zij gaat na jaren van grote 

betrokkenheid bij de OAC en De Springschans stoppen. Dank je wel!  

Nu breekt echt een periode van vakantie aan. Ontspan en geniet! Dan beginnen we straks weer 

fris aan een nieuw schooljaar.   

 

 

Namens het team van De Springschans  

Gijs Nolet 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

De Bibliotheek op School (dBos) en Schoolwise.  

Leerlingen van de Springschans kunnen op school gebruikmaken van een speciaal digitaal 

leerlingenportaal van de Bibliotheek. Dit wordt op school gebruikt om boeken te lenen en te 

reserveren en informatie uit geselecteerde bronnen halen, bijvoorbeeld voor werkstukken. Ze 

vinden er een uitgebreide zoekmachine, de mogelijkheid om een leeslogboek bij te houden en 

een eigen pagina boordevol gegevens. Ook hebben ze toegang tot websites en filmpjes, gericht 

op hun eigen leeftijd. Al deze mogelijkheden zijn ook thuis beschikbaar! Ga hiervoor naar: 

https://probiblio1.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?vestnr=5771;var=dbos. (Of: via de website van 

school of bibliotheek. Klik op www.bibliotheekheiloo.nl onder ‘dBos’ op het logo van de 

Springschans.)  

 

Alle kinderen van de Springschans hebben nu 

twee bibliotheekabonnementen, die ook aan 

elkaar gekoppeld zijn. Thuis kunt u dus ook zien 

wat uw kind op school leent. Heeft uw kind nog 

geen pasje? Dan ligt dat klaar in de bibliotheek. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

VakantieBieb-app 

Het zomercadeautje van de Bibliotheek 

Lekker lezen in de vakantie? Met de VakantieBieb neem je de leukste en mooiste e-books overal 

mee naartoe. Download de app op je mobiel of tablet in de App Store of via Google Play. Je kunt 

de e-books lezen tot en met 31 augustus.  

Veel leesplezier!  

 
 

Vakantierooster schooljaar 2019-2020 

Herfstvakantie 21-10-2019 t/m 25-10-2019 

Kerstvakantie  23-12-2019 t/m 03-01-2020 

Voorjaarsvakantie 17-02-2020 t/m 21-02-2020 

Paasweekend  10-04-2020 t/m 13-04-2020 

Meivakantie  27-04-2020 t/m 08-05-2020 

Hemelvaart  22-05-2020 

Pinksteren  01-06-2020 

Zomervakantie 06-07-2020 t/m 14-08-2020 

 

De bovenbouw heeft de vrijdagmiddag voor de herfst-, kerst-, voorjaars-, mei- en zomervakantie 

vrij.  

 

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 dat op de website te vinden is. 

 

De citoweken zijn: 20 januari tot en met 7 februari en 2 juni tot en met 18 juni. 

https://probiblio1.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?vestnr=5771;var=dbos
http://www.bibliotheekheiloo.nl/


 
 

 

 

 

 

 

Studiedagen 2019-2020 

18 september 

28 oktober 

29 oktober 

27 november 

27 maart 

30 maart 

24 juni 

 

Wisselochtend 

Donderdagochtend 11 juli gaan alle leerlingen kennismaken met de leerkrachten van volgend 

schooljaar. Iedereen begint deze ochtend in zijn of haar eigen klas. Voor de pauze “schuiven we 

door” en zullen we met elkaar kennismaken. Na de pauze is iedereen weer terug in de groep van 

dit schooljaar. 

 

Feestdag 27 augustus 

Op 27 augustus komt Circus Tadaa! bij ons op school. Circus Tadaa! verzorgt circusdagen voor 

scholen en workshops voor bedrijven. 

Alle leerlingen zullen kennis maken met de spectaculaire wereld van het circus. Ze gaan onder 

andere ballopen, koorddansen, jongleren, eenwielfietsen, zwaaien aan de trapeze en 

acrobatieken. De dag zal worden afgesloten met een circusvoorstelling waar alle leerlingen 

verkleed en geschminkt in meespelen! Komt dat zien! 

Om er een spetterende dag van te maken hebben we die dag veel hulp nodig van ouders. Heel 

veel ouders. Nu vragen we wel vaker jullie hulp, maar deze keer is toch net iets anders. We 

hebben uit het gastenboek van Circus Tadaa! (www.tadaa.nl/scholen-gastenboek) begrepen dat 

het ook voor de ouders een feest is om mee te mogen doen! 

Dat feest begint al de avond van tevoren, maandagavond 26 augustus. Iedereen die komt helpen 

op de dag zelf krijgt dan een uitgebreide (en naar het schijnt hilarische) uitleg over de circusdag. 

Deze uitleg zal van 20.00 uur tot 22.00 uur zijn. 

 

Kunt u dinsdag 27 augustus helpen en ook maandagavond 26 augustus aanwezig zijn om bij de 

uitleg te zijn, wilt u zich dan aanmelden bij de leerkracht van volgend jaar? 

Groep ½ a maartje.vandervaart@isobscholen.nl 

Groep 1/2b   Rivka.vandenheuvel@isobscholen.nl 

Groep 3 tine.jansen@isobscholen.nl 

Groep 4 lobke.insing@isobscholen.nl 

Groep 5 saskia.vanruiten@isobscholen.nl 

Groep 6 michelle.geul@isobscholen.nl 

Groep 7 tineke.vandam@isobscholen.nl 

Groep 8a sander.vanlubeck@isobscholen.nl 

Groep 8b Anouk.vennik@isobscholen.nl 

 

 

Wij hopen op een grote opkomst, zodat de feestdag goed kan verlopen. 

 

Om 14.00 uur zullen wij met de hele school een prachtige voorstelling voor u verzorgen. 

U bent van harte uitgenodigd om deze voorstelling te komen bekijken! Bij mooi weer zullen wij op 

het plein zijn en bij minder weer in de grote gymzaal. 

 

 

 

http://www.tadaa.nl/scholen-gastenboek
mailto:maartje.vandervaart@isobscholen.nl
mailto:Rivka.vandenheuvel@isobscholen.nl
mailto:tine.jansen@isobscholen.nl
mailto:lobke.insing@isobscholen.nl
mailto:saskia.vanruiten@isobscholen.nl
mailto:michelle.geul@isobscholen.nl
mailto:tineke.vandam@isobscholen.nl
mailto:sander.vanlubeck@isobscholen.nl
mailto:Anouk.vennik@isobscholen.nl


 

 
 
Om 17.00 uur bent u en uw gezin van harte uitgenodigd om op het plein met ons te vieren dat 

wij alweer 10 jaar in dit gebouw zitten! De OAC is al druk bezig met de organisatie; er komen 

fooftrucks, pizzawagens en nog veel meer! 

Wilt u aanmelden via info.springschans@isobscholen met hoeveel volwassenen en kinderen u 

komt? 
 

Nieuws van de OAC 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Het jaar is bijna ten einde en zoals ieder jaar eindigen we weer met de picknick een kado en de 

foto wedstrijd. Mooie traditie. Wij als Oac hopen dat de kinderen hebben genoten van alle 

feesten. Graag wil ik onze vaste leden uit de commissie en ouders die ons helpen, bedanken voor 

hun tijd en hulp want zonder deze inzet zijn er geen feesten of activiteiten. 

In het speciaal wil ik even onze spil vd Oac bedanken, Bianca Meulenbeld. Aangezien haar zoon 

Niam naar het voortgezet onderwijs gaat stopt zij met de Oac . Ze is niet alleen jarenlang onze 

penningmeester geweest maar ook een bezige bij, bij alle feesten. Ze was diegene waar wij 

“altijd” op konden rekenen qua inzet, initiatief en de uitvoering ervan tot in de puntjes. Dankzij 

haar is bv het kerstfeest voor de ouders op het plein met erwtensoep ed een suc6 geworden. Wij 

zullen haar dan ook op alle vlakken enorm gaan missen. Haar opvolger en uw nieuwe 

penningmeester is geworden, Gert-Jan Osinga (vader van Floris groep 3 en Anneloes groep 1/2) 

wij zijn blij met deze opvolger. 

De ouderbijdrage die we via clubcollect wilden gaan innen, blijkt nadat Gert-Jan en Bianca goed 

in de kleine letters zijn gedoken  toch te ingewikkeld en met name te duur.... dat is dus voorlopig 

van de baan. Wordt vervolgd..... 

Fijn dat de meesten van u desalniettemin de ouderbijdrage hebben betaald. Excuses van ons uit 

voor de vertraging, maar we willen niet ondoordacht met ouderbijdrage geld omgaan. volgend 

jaar zal dit weer op de ouderwetse manier gaan. 

Verder zijn wij en het hele team vd springschans erg blij met de container die aangeschaft is. Het 

geeft school en leerkrachten meer ruimte ( er is ook veel opgeruimd) en wij als Oac hebben al 

onze spullen netjes en overzichtelijk bij elkaar. Dat maakt de te organiseren feesten een stuk 

eenvoudiger en minder tijdrovend. 

 

Tot zover deze update, 

 

Rest mij u een hele fijne zomervakantie te wensen! Tot volgend jaar en gaan we er samen vol 

goede moed en energie weer een spetterend jaar van maken. 

 

Groet Wendy minderhoud namens de OAC. 

 

 

 

 

 

mailto:info.springschans@isobscholen


 
 

 

 

 

 

Avondvierdaagse; namens de commissie 

Goedendag allemaal,  

Van dinsdag 11 juni tot en met vrijdag 14 juni hebben wij met z’n allen weer de avond4daagse 

gelopen. Namens De Springsschans liepen er maar liefst 138 kinderen mee. De routes waren 

weer prachtig en de sfeer zat er goed in. Zelfs de hevige onweersbuien op donderdagavond 

hebben ons er niet van weerhouden om er toch een feestje van te maken. En daar mogen wij 

trots op zijn! Wij zijn blij met het enthousiasme waarmee iedereen deze 4 dagen heeft gelopen. 

De hulp van ouders is noodzakelijk om de avond4daagse te laten slagen. Daarom willen wij alle 

limonade ouders bedanken voor hun inzet. Ook de vlaggendragers willen wij bedanken die ervoor 

zorgen dat onze school tijdens de wandelingen zichtbaar blijft. Tenslotte bedanken wij ook onze 

sponsoren:  

 

· Bureau Aldoende ( vader van Sarah en Timo Mogge) voor de lekkere limonade  

· Gejoma (ouders moeder van Huub en Isa Van Weelderen) voor de plastic bekertjes  

· Koet Boomverzorging (ouders van Rijk en Engel Koet) voor de verkoelende ijsjes  

 

Tot volgend jaar weer!  

Linda Tan & Manon de Nooijer 

 

Nieuws van Villa Lilla 

ZOMERVAKANTIE   

Bij BSO Villa Lilla is het mogelijk om ook 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!   

Mocht u geïnteresseerd zijn in opvang op de BSO voor alleen de zomervakantie, dan kunt u uw 

kind(eren) aanmelden of vragen stellen aan kinderopvang Villa Lilla per telefoon 072-5090030 of 

per mail info@villalilla.nl 

 

 


