
 

  
   
4 t/m 6 juli  kamp groep 8 
7 t/m 14 juli Voortgezet 

Onderwijsweek 
groep 8 

8 juli rapport mee groep 1 
t/m 7 

11 juli wisselochtend 
14 juli schoolpicknick 
 Alle klassen 14.15 

uur uit 

15 juli 11.00 uur 
uitzwaaien groep 8 

 12.15 uur start 
vakantie groep 1 
t/m 7 

29 augustus studiedag, alle 
kinderen vrij 

30 augustus eerste schooldag 
30 augustus Mad Science Show 
 
-------------------------------------------
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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Picknick 

Op donderdag 14 juni willen we met alle kinderen picknicken 

op het plein. Het is de bedoeling dat iedereen zijn eigen 

lunchpakketje meeneemt en eventueel een kleedje om op te 

zitten. Ouders die het gezellig vinden om mee te doen, zijn van 

harte welkom! 

Alle kinderen hebben deze dag een continurooster en zijn om 

14.15 uur uit. 

 

Wisselochtend 

Maandag 11 juli beginnen we de dag met een wisselmoment. 

De kinderen maken kennis met de leerkrachten van het 

komende schooljaar en er zullen verschillende startactiviteiten 

plaatsvinden. 

De kinderen beginnen deze ochtend in eigen klas en zullen 

gezamenlijk naar het volgende lokaal gaan. 

 

Schooltijden 

Zoals u in de mail heeft kunnen lezen, starten we volgend jaar 

met andere schooltijden. 

De deur gaat om 8.30 uur open en de lessen zullen om 8.35 

uur starten. 

In de middag starten we om 13.30 uur. 

 

 

 

 

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=240
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=245
http://www.obsdespringschans.nl/index.php?section=4&page=243
http://www.obsdespringschans.nl/


 

 

 

 

 

 

Mad Science 

Net zoals afgelopen schooljaar, zullen wij ook dit jaar starten met een naschoolse 

techniekcursus Mad Science.  

 
Na een knallende aftrap met een spectaculaire, nieuwe science show op 30-8-2016, 
kunnen leerlingen van groep 3 t/m 8 zich opgegeven voor de naschoolse wetenschap 

en techniek cursus.  

De cursus bestaat uit volledig nieuwe lessen, dus deelname is is ook geschikt voor 
kinderen die al eerder hebben meegedaan. 

De cursus is op dinsdag om 15:45 uur, vanaf 20-9-2016.  

De kinderen worden zes weken lang meegenomen in de wondere wereld van 
experimenten, proefjes en demonstraties. Elke les 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 wordt de informatie aan de kinderen meegegeven. Per 
cursusgroep kunnen 15 tot 24 kinderen mee doen. Bij minder aanmeldingen gaat de 

cursus niet door. Bij voldoende inschrijvingen starten we een tweede 
groep. Inschrijven kan t/m 12-9-2016.  

Nu al nieuwsgierig of inschrijven? Kijk dan op nederland.madscience.org  

Ook in de vakantie kunnen de kinderen al aan de slag met ontdekkend leren. Mad 
Science biedt ook in de zomervakantie een cursus aan. Hieronder wat informatie van 

Mad Science: 

We bieden kinderen graag de kans om tijdens de zomervakantie verder te leren en 
experimenteren. Daarom organiseren we de Mad Science Vakantiedagen, onder 
andere in samenwerking met De Hoep in Castricum. Het PWN bezoekerscentrum in 

Castricum is een prachtige plek in de duinen. Hét vertrekpunt voor een bezoek aan 
het Noordhollands Duinreservaat, maar ook heerlijke locatie voor een week vol 

onderzoek! 

Mad Science Vakantiedagen in De Hoep, een goed idee! 
Experimenteren met chemische reacties, verschillende constructies testen, 

speurwerk verrichten, en nog veel meer. Schrijf nu in voor een week vol activiteiten, 
ontspanning en experimenten!  
De Mad Science Vakantiedagen bestaan uit te gekke, educatieve programma's. Geen 

dag is hetzelfde. Plezier maken en lekker veel doen staan voorop, want je leert het 
meest wanneer je zelf iets ontdekt.  

We gaan volop aan de slag met wetenschap en techniek. Deze zomer hebben we de 
programma's MAD en CRAZY, op acht prachtige locaties in Noord-Holland, onder 
andere De Hoep in Castricum. Want natuurlijk gaan we ook naar buiten om te spelen 

en te experimenteren! 
 

http://nederland.madscience.org/
http://nederland.madscience.org/vakantiedagen.aspx
http://magazine.mad-science.nl/vakantiedagen#!/mad-science-vakantieprogramma/item/1
http://magazine.mad-science.nl/vakantiedagen#!/mad-science-vakantieprogramma/item/4
https://drive.google.com/file/d/0ByOZQQU81x_cQ1pYbVJZZjZ3VHM/view?usp=sharing


 

 

 
 

 
  

PRAKTISCHE INFORMATIE 

 voor kinderen van 6 t/m 12 jaar 

 maandag t/m donderdag 

 van 9:00 tot 16:00 uur 

 eerder brengen en/of later halen is in overleg mogelijk 

 maximaal 24 kinderen per groep 

 onder begeleiding van twee professionele Mad Scientists 

 8 locaties in Noord-Holland 

 vanaf € 43,75 per dag 

 

 
Studiedagen schooljaar 2016-2017  
De volgende data zullen wij als studiedagen gebruiken en zijn de kinderen vrij. 

Op de website in de kalender en bij het kopje info-vakantierooster zijn deze data ook 
terug te vinden. 

29 augustus  
2 november  

30 januari 
30 juni 
3 juli 

 

Nieuw rapport 

Vanaf komend schooljaar zullen wij starten met een nieuw rapport. Het eerste rapport zult 

u in februari ontvangen. 

De ingevulde items zijn in aantal afgenomen, de ruimte die leerkrachten hebben om 

informatie te schrijven is groter geworden. Daarnaast komt er nu ook een ruimte, waar 

kinderen hun eigen doelen en ervaringen kunnen verwoorden. Het portfolio blijft in 

bestaande vorm. 

 

Avondvierdaagse  

Bericht van de organisatie: 
 
Van 31 mei t/m 3 juni hebben rum 150 leerlingen meegelopen met de 4daagse. 4 dagen 

lang werden we langs de mooiste plekjes van Heiloo gevoerd. Het weer was goed en de 
stemming elke avond opperbest. Dit jaar waren er twee loopsters die voor de negende 

keer meeliepen, Noortje Meijer en Sterre Lenssen. Oud-leerling, Jens Jeukens, kwam 
gezellig meelopen om zo z'n tiende medaille in ontvangst te mogen nemen. Klasse ! 
 

De 4daagse binnen de Springschans kan niet georganiseerd worden zonder de hulp van 
ouders. Wij willen graag alle limonade-ouders bedanken voor hun inzet. Daarnaast Koet 

Boomverzorging voor de ijsjes en Gejoma voor de plastic bekertjes. En natuurlijk als 
laatste alle lopers. Wij hebben genoten van jullie enthousiasme en sportieve gedrag. 
Volgend jaar doen jullie toch weer mee ? 

 
Linda en Brigitta 

 

https://drive.google.com/folderview?id=0ByOZQQU81x_ca1RCRkFHSWx0YzQ&usp=sharing


 

 

 

 

 

De laatste dag van de Avondvierdaagse was er bij ons op plein een café, georganiseerd 

door groep 8. Het was een enorm succes en hierbij willen we groep 8, maar ook alle 

ouders en kinderen die deze avond bij ons aanschoven bedanken. We hebben een 

prachtig bedrag van 300 euro verdiend, waar we een mooie activiteit op kamp van 

kunnen bekostigen. 

 

Coördinator Leefstijl 

Vanaf komend schooljaar starten wij met de hele school met de methodiek van Leefstijl. 

Leefstijl ontwikkelt educatief materiaal op het gebied van sociaal- emotionele 

vaardigheden. De methode maakt leerlingen bewust van waarden en normen. Niet 

theoretisch of door ze op te leggen, maar in de praktijk, door samen met klasgenoten 

activiteiten en opdrachten te doen die het besef van “goed omgaan met elkaar”  

versterken. Leefstijl wil bevorderen dat kinderen en jongeren zich ontwikkelen tot sociaal 

vaardige, betrokken en zelfstandige volwassenen. 

Anouk Vennik zal de coördinatie van Leefstijl op zich nemen. 

Anouk zal als coördinator het programma regelen, stimuleren en ondersteunen op school 

binnen alle groepen. Voor zowel leerkrachten, ouders en kinderen zal zij op dit vlak 

aanspreekpunt zijn.     

  

Opening van het schooljaar 2016-2017 

Komend schooljaar zullen wij het jaar officieel openen met een dag vol workshops voor 
alle groepen.  

Op maandag 5 september verzorgt de organisatie 4XM voor alle kinderen twee 
workshops en sluiten we de dag af met een eigentijdse voorstelling van alle kinderen. 
De groepen zullen verdeeld worden onder verschillende workshops zoals breakdance, 

hiphop, cheerleading, beatbox, rap en nog veel meer. 
Aan het einde van de dag (rond 15.00 uur) is iedereen welkom om onze show te komen 

bekijken! 
 
Nieuws van de MR 

Als MR willen we graag middels dit bericht aan u laten weten waar we ons het afgelopen 
jaar mee bezig hebben gehouden. Ook willen we van de gelegenheid gebruik maken om 

afscheid te nemen van een aantal MR leden en de nieuwe leden welkom te heten. 
In de MR bespreken we zaken die te maken hebben met de organisatie van de school en 
het bestuur. In het afgelopen jaar zijn de volgende punten aan bod gekomen.  

 Schoolplan 2015-2016 

 We hebben een scholing gevolgd van Willem Hein Hogerzeil over de regels en 

wetten rond de MR. Hij heeft ons door het woud van statuten en reglementen 

geleid. Hierna hebben we onze eigen reglementen en statuten beoordeeld en waar 

nodig aangepast. 

 Formatie en leerlingentelling komend schooljaar 

 Risico-inventarisatie  

 Oudertevredenheidsonderzoek 

 Begroting 2016 

 Mogelijkheden om de school energiezuiniger te maken. We zijn geïnformeerd over 

de opties voor zonnepanelen. Hiervoor is een tijdpad opgesteld. 



 

 

 

 

 

 De aanpassing van de schooltijden 

 Meerjaren formatieplan van het bestuur 

Dit schooljaar nemen er twee ouders afscheid van de MR. Erwin Huijzer verlaat de MR 
omdat zijn dochter de school verlaat. René Hogeveen maakt na een aantal jaren graag 
weer ruimte voor nieuw bloed. Via de info hebben we een oproep gedaan aan de ouders 

en daaruit zijn twee nieuwe leden gekomen, Marit de Ruiter en Ruth Post.  
Ook in de leerkrachtengeleding is er een wisseling. Tine Jansen verruilt na vele jaren de 

MR voor de GMR. Volgend schooljaar zal Ellen van Dam bij de MR starten. 
 

Feestelijke en succesvolle afsluiting cursus typen 

Op maandag 6 juni hebben maar liefst 22 leerlingen van de Springschans hun 
typediploma in ontvangst mogen nemen via Dompvloet Opleidingen. De afgelopen 15 

weken hebben zij onder leiding van Juf Ivonne Schouten keihard gewerkt via het 
typeprogramma ‘Typeworld’, waarbij ze klassikaal en in gamevorm het blindtypen onder 
de knie hebben gekregen. Een prestatie waar ze trots op mogen zijn! 

 
Blind en met 10 vingers kunnen typen is dan ook een vaardigheid die een leven lang 

rendement oplevert. Als je blind kunt typen, wordt het maken van werkstukken, 
uittreksels en verslagen maar ook e-mailen en internetten een stuk eenvoudiger. Met 
het typediploma op zak hebben ze straks op de middelbare school meteen een 

voorsprong.  
Voor meer informatie over de cursus typen of om alvast in te schrijven gaat u naar 

www.tijdvoortypen.nl. 
 
 

 
 

BSO Villa Lilla- Zwemdiploma’s halen bij de BSO 
Op veler verzoek willen wij de ouders en kinderen van de Springschans de gelegenheid 
bieden om kinderen op de maandagmiddag via de BSO een zwemdiploma te kunnen 

halen bij Zwembad Loos.  
 

Bij de BSO je zwemdiploma halen 
Leren zwemmen is belangrijk voor kinderen. Ouders zijn echter veel tijd kwijt aan 
brengen, halen en wachten in het zwembad. Deze zorg nemen we u graag uit handen. 

Geef uw kind daarom op voor zwemles onder de BSO-tijd! 
 

 
 
 

http://www.tijdvoortypen.nl/


 

 

 
 

 
 

Waarom kiezen voor de zwem-BSO? 
 

- Leuk voor kinderen, gemakkelijk voor ouders 

- Geen gehaast en geregel en bespaar u tijd 

- Vaste pedagogisch medewerksters van BSO Villa Lilla aanwezig tijdens de lessen 

Hoe werkt het? 
De kinderen worden vanaf januari 2017 maandagmiddag door een medewerkster van 
Villa Lilla bij school opgehaald en krijgen drinken en een koekje. Daarna gaan zij direct 

naar zwembad Loos waar zij les krijgen van 15.45 uur tot 16.45 uur. Tijdens de les blijft 
de pedagogisch medewerkster als aanspreekpunt voor uw kind. Na de les brengt zij alle 

kinderen weer naar de BSO, alwaar ze nog lekker samen kunnen spelen of kunnen 
uitrusten. Ouders krijgen een factuur voor de opvang, zwembad Loos stuurt de ouders 
een factuur van de zwemlessen. 

Let op! 
Het is voor de BSO Villa Lilla een pilot…bij voldoende inschrijvingen (minimaal 5 

kinderen) starten wij met de zwemlessen vanaf januari 2017. Vol is Vol. 
Bent u geïnteresseerd? Bel gerust! 
Contactgegevens 

Kinderopvang & BSO Villa Lilla 
De Omloop 13 

1852 RJ Heiloo 
072-5090030 
info@villalilla.nl 

Vraag naar Paulien Abcouwer-Stam 

 

 

Nieuws van de Ouder Activiteiten Commissie 

Beste ouders,  
 

Bijna alle activiteiten voor dit jaar zijn voorbij en zijn geslaagd geweest. Zoals bv de 

boekenmarkt, Sint maarten, Sinterklaas, Kerst , schoolfotograaf, lente-ontbijt, 
schoolplein café, het nieuwe “lief en leed potje”, en zo nog een paar! Dit jaar met hulp 
van sponsoren zoals fotografe Yvonne van Stiphout, de Albert Hein, slagerij Kees Burger, 

Gejoma en familie Koet. Op deze manier hebben wij er een nog groter feest van weten 
te maken! Dit alles natuurlijk ook dankzij de hulp van U de ouders, die zich hebben 

ingezet en ons als OAC hebben geholpen! Wij hopen dat we volgend jaar weer een 
beroep op jullie kunnen doen en wie weet ook met nog meer enthousiaste betrokken 
ouders!  
 

U kunt zichzelf nog steeds op een hulp-ouder lijst laten plaatsen en eventueel een 
voorkeur voor een activiteit aangeven. Waar ligt uw talent of kwaliteit......? Wij maken 

er graag gebruik van ten goede van de kinderen en school.  
 

U kunt ook de lijsten opvragen van uitgaven bij 1 van dd OAC leden om inzage te krijgen 

hoe dit jaar is verlopen en waar we uw geld aan hebben besteed.  
 

Voor volgend jaar zullen een aantal activiteiten er anders uit gaan zien. Zoals 

bijvoorbeeld ons Sinterklaasfeest, wij zijn daar achter de schermen nu al mee bezig en 
we denken dat het een nog leuker feest gaat worden!  
 

mailto:info@villalilla.nl


 

 

 
 

 
 

Ook gaan we op zoek naar een nieuwe schoolfotograaf , dit wegens een aantal 
opmerkingen en zaken waar we als school niet achter staan en die we niet wenselijk 
vonden.  

Het “lief en leed” potje is als een zeer positieve aanvulling op de activiteiten lijst 
ontvangen! ( dit zijn bijvoorbeeld bezoekjes met cadeautje aan "zieke" kinderen en ook 

aan de echte verjaardagen van de juffen en meesters op school wordt gedacht.)  
 

Met dit schrijven hopen wij u wat informatie te hebben gegeven over waar wij ons als 

OAC mee bezig hebben gehouden en zijn.  
U mag ons ten allen tijden aanspreken op het  schoolplein of mailen mocht u meer willen 
weten!  

We zijn er immers voor en namens de ouders.  
 

Vriendelijke groet Wendy Minderhoud namens de OAC  

 
Inleveren cartridges 

Vanaf komend schooljaar is het niet meer mogelijk de cartridges bij ons in te leveren. De 
batterijen kunnen nog wel ingeleverd worden. 
 

 
 

 

  
 
 
 


