
 

30 juni studiedag; alle 
leerlingen vrij 

3 juli studiedag; alle 
leerlingen vrij  

5 t/m 7 juli schoolkamp groep 8 
12 juli sportdag groep 

6,7,8 
14 juli  rapport mee 
18 juli afscheidsfeest van 

groep 8 
19 juli Uitspringen groep 8 
19 juli wisselochtend 
20 juli afscheid Dirk 

Brinkhuis 
20 juli picknick tussen de 

middag op het plein 
21 juli eerste dag 

zomervakantie 
4 sept eerste schooldag 
5 sept Mad Science show 

groep 3 t/m 8 
7 sept  Openingsfeest 

schooljaar 
 
 
 
-------------------------------------------

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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Afscheid Dirk Brinkhuis  

Op donderdag 20 juli neemt Dirk Brinkhuis afscheid van ouders en 

kinderen van de Springschans en gaat hij met pensioen. We zullen 

deze dag tussen de middag picknicken op het plein.  

In de middag zullen we met de kinderen een mooi afscheid houden 

en vanaf half vier bent u welkom om persoonlijk afscheid te nemen 

van Dirk. 

Vrijdag 21 juli zijn alle kinderen vrij.  

Even voorstellen: René Roders   

Na de zomervakantie neem ik als waarnemend directeur de taken 

over van Dirk Brinkhuis. Ik zal zo'n 2 à 2,5 dag per week 

beschikbaar zijn. In overleg met het team besluit ik na de 

zomervakantie welke dagen dat zullen zijn.  

 

Even in een vogelvlucht een overzicht van mijn loopbaan. In 1974 

ben ik als groepsleerkracht gestart in Amsterdam. Vijf jaar 

later werd ik directeur. Na 9 jaar als directeur te hebben 

gewerkt ben ik in 1988 projectleider geworden van een 

schoolverbeteringsproject in Amsterdam. Na afloop daarvan ben ik 

als projectleider en beleidsmedewerker aan de slag gegaan bij de 

Hogeschool van Amsterdam. In 1995 ben ik overgestapt naar de 

schoolbegeleidingsdienst om daar leiding te geven aan de afdeling 

management en organisatie. Sinds 1998 geef ik samen met enkele 

partners leiding aan een bureau voor advies en interim-

management gericht op het onderwijs en de lokale overheid: 

Eduquality. Sinds 2004 voer ik ook zelf interim opdrachten uit voor 

uiteen lopende organisaties: onderwijsbesturen, gemeenten, 

scholen en welzijnsinstellingen. 

Het bestuur van De Springschans heeft mij gevraagd de directie van 

De Springschans tijdelijk op me te nemen en heeft me een opdracht 

meegegeven. Die ziet er als volgt uit: 

 

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/


 
 

 

 

 

De waarnemend directeur: 

1.     is eindverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de scholen en legt hierover 

verantwoording aan u af; 

2.     is het aanspreekpunt voor ouders en teamleden; 

3.     geeft leiding aan het schoolteam; 

4.     draagt zorg voor een heldere en transparante communicatie met medewerkers, ouders en 

medezeggenschapsraden. 

5.     informeert de directeur/bestuurder zo frequent als nodig over zijn bevindingen en de voortgang 

van de ontwikkelingen. 

 

In meer specifieke zin luidt de opdracht van de waarnemend directeur:  

·         een advies geven over de vraag welke onderwijskundige ontwikkelingen op beide scholen voor 

de komende jaren voor de hand liggen; 

·         een advies geven ten aanzien van het profiel voor de nieuwe directeur(en). 

 

Met deze opdracht in mijn portefeuille hoop en reken ik op een vruchtbare samenwerking met  

kinderen, ouders en medewerkers.  

 

Op de dagen dat ik werk op De Springschans zal ik proberen zo vaak mogelijk bij de deur te staan 

Als de momenten dat de school opengaat. Wellicht dat ik u dan tegenkom.  

Wanneer u me wilt spreken kan dat altijd, maar verstandig is het denk ik wel om een afspraak te 

maken wanneer u verwacht dat het gesprek wat langer gaat duren. 

 

 

Rest mij u een geweldige vakantie toe te wensen! 

  

Met vriendelijke groeten,  

René Roders  

 

 



 
    

  

 

 

Openingsfeest 

Op donderdag 9 september zullen wij het schooljaar officieel feestelijk openen! De hele dag zullen 

alle kinderen meedoen aan workshops en aan het einde van de schooldag zullen wij weer een 

mooie presentatie geven voor alle ouders! U kunt het alvast in de agenda zetten; het gaat een 

feest worden! 

 

Avond4daagse; tekst van de commissie Avond4daagse 

Van dinsdag 30 mei tot en met 2 juni hebben wij weer de Avond4daagse gelopen. Ruim 130 

leerlingen hebben dit jaar gelopen. Het weer was ons goed gezind, er is geen druppel gevallen. 

De routes waren weer mooi en iedereen was in de beste wandel-stemming!  Dit jaar waren wij 

goed te zien door onze nieuwe vlaggetjes, met dank aan de vlaggendragers!  Wij zijn zo blij met 

het enthousiasme waarmee iedereen deze vier dagen heeft gelopen, dat maakt ook de 

Avond4daagse. De hulp van ouders is noodzakelijk om de Avond4daagse te laten slagen! Wij 

willen alle limonade-ouders heel graag bedanken voor hun inzet.  Daarnaast onze sponsoren, 

Koet Boomverzorging voor de verkoelende ijsjes en Gejoma voor de plastic bekertjes.  Tot 

volgend jaar weer!  

Brigitta, Manon & Linda  

Wisselochtend 

Op woensdagochtend 19 juli is er de wisselochtend van 11.30 uur tot 12.30 uur. In dit uur zal uw 

kind kennismaken met de nieuwe leerkracht(-en) en eventueel nieuwe klasgenootjes. 

 

Leefstijl thema 1 

Na de zomervakantie zullen alle groepen starten met het eerste thema van onze methode Leefstijl. 

Dit thema heet “De groep? Dat zijn wij!” 

In deze lessenserie besteden we vooral veel aandacht aan de sfeer in de groep. Als deze goed is, 

voelen kinderen zich beter op hun gemak; zowel bij elkaar als bij de leerkracht. Dit is goed voor 

hun persoonlijke ontwikkeling en de creativiteit binnen de groep. 

In de eerste week na de zomervakantie zult u van de leerkracht van uw kind de ouderbladen 

ontvangen over dit thema, die specifiek ingaan op de groep van uw kind. 

 

Naschoolse activiteiten schooljaar 2017- 2018 

 

Ook volgend schooljaar zullen wij weer een mooi aanbod hebben van naschoolse cursussen. De 

kinderen kunnen zich inschrijven voor typen, Mad Science, libdub maken, beweegkriebels, 

musicallessen, breakdance, illustratie tekenen en andere leuke cursussen. De meeste cursussen 

kunt u al  vinden in de kalender van de website, maar daar worden er nog meer toegevoegd. 

Hieronder al enkele cursussen voor na de zomervakantie waar u uw kind al voor kan inschrijven.  

Heeft u vragen of opmerkingen over het naschoolse aanbod kunt u mailen naar 

anouk.vennik@isobscholen.nl  

 

Mad Science groep 3 t/m 8 

 

Na een knallende aftrap met een spectaculaire, nieuwe science show op 5-9-2017, kunnen 

leerlingen van groep 3 t/m 8 zich inschrijven voor de naschoolse wetenschap en techniek cursus.  

De cursus bestaat uit volledig nieuwe lessen, waardoor deelname ook geschikt is voor kinderen 

die al eerder hebben meegedaan. 

De cursus is op donderdag om 15:45 uur, vanaf 21-9-2017. De lessen duren een uur.  

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  

mailto:anouk.vennik@isobscholen.nl


 
 

 

 

 

 

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.  

Minimaal 15 en maximaal 24 kinderen per cursusgroep. Inschrijven kan t/m 12-9-2017. Schrijf 

nog snel in op nederland.madscience.org 

 

Naschoolse cursus typen groep 6,7 en 8 

 

Met ingang van september verzorgt Dompvloet Opleidingen uit Heiloo weer de cursus Typen op 

basisschool De Springschans. Als je blind en met 10 vingers kunt typen, heb je op de middelbare 

school meteen een voorsprong. Een waardevolle investering van 14 weken waar je altijd profijt 

van blijft houden. 

 
Er wordt gebruik gemaakt van TypeWorld, een online programma dat goed aansluit bij de 

belevingswereld van kinderen van groep 6, 7 en 8. De kinderen vinden het typen in gamevorm 

leuk en ze leren het goed en snel. De cursus bestaat uit 14 klassikale lessen op school, verzorgd 

door een ervaren juf. De docent volgt de kinderen ook online en motiveert ze met 

voortgangsberichtjes. Juist deze combinatie van wekelijkse klassikale lessen en online begeleiding 

geeft het beste resultaat.  

 

Inschrijven voor de cursus die in september start kan via www.tijdvoortypen.nl 

  

Breakdance les van Falko de Graaf voor groep 3 t/m 8 

Na de zomer op dinsdag 12 september 2017 er een nieuwe naschoolse activiteit: Breakdance! In 

deze beginnerslessen leer je te bewegen als een echte breakdancer. Je leert tijdens deze lessen 

toprocken (het staand dansen op de muziek), footwork (bewegingen met handen en voeten bij de 

grond), trucs en verschillende freezes. Met deze vaardigheden kan iedereen beginnen te werken 

aan een eigen style. Trek daarom je makkelijk zittende kleding en dichte schoenen aan en kom 

langs op dinsdag van 15:30 tot 16:30 in de speelzaal van de Springschans. Iedereen die van 

dansen houdt, in de leeftijd vanaf 6 jaar, is welkom. De kosten per les zijn € 5,- contant te 

betalen bij aanvang van de les. We zullen beginnen met een blok van 5 lessen en bij voldoende 

enthousiasme gaan we gewoon weer door in een nieuw blok. Bij voldoende deelnemers zullen de 

breakdance-lessen het hele schooljaar op dinsdag gegeven worden. 

Aanmelden doe je door een mailtje te sturen met je naam naar: falko_degraaf@live.nl  

Ik heb er nu al zin in, hopelijk tot na de zomer! 

 Peace, Falko   

http://nederland.madscience.org/
http://www.tijdvoortypen.nl/
mailto:falko_degraaf@live.nl


 
 

 

 

Illustratietekenen   

Volgend schooljaar zal de cursus illustratietekenen starten voor de  groepen 5 tot en met 8 gegeven 

door juf Paddy. De cursus duurt acht lessen en start op donderdag 9 november om 15:45 tot 16:45.  

De kinderen tekenen verschillende soorten illustraties zoals prentenboekillustraties, cartoons, 

pictogrammen, logo’s en nog meer. Ze werken met verschillende materialen zoals ecoline stiften, 

acrylverf –en stiften, copic markers en (aquarel)potloden.  

De laatste les worden de ouders en of opa’s en oma’s uitgenodigd om de laatste tien minuten van de 

les bij te wonen om te zien wat hun (klein)zoon/dochter heeft geleerd en worden er diploma’s 

uitgereikt.  

Begin volgend schooljaar krijgt u hier meer informatie over en kunt u uw kind inschrijven. 

Beweegkriebels 

Tijdens dit uur gaan de kinderen volop in beweging met afwisselende activiteiten:  

Met pittenzakken en ballen worden spelletjes gedaan waarbij ze veel vaardigheden leren. Ook ritmisch 

bewegen hoort daarbij, met ballen, en ook in dans.  

Of de behendigheid wordt getraind tijdens een circuit.   

Spelenderwijs wordt het lichaamsbesef vergroot door oefeningen met aanraken van elkaars of eigen 

lichaam. Kortom: spelend worden kinderen geprikkeld te bewegen  

 

Wanneer: maandagmiddag van 15:45 – 16:45 uur  

Data: 11, 18, 25 september en 2, 9, 16 oktober 2017  

Waar: Speellokaal Springschans  

Voor wie: kinderen van groep 3, 4, 5  

Door wie: Karien Fabius van Praktijk Leerloop  

Kosten: 6 x €5,- = €30,-  

Contact: 06-19946715 of karien@leerloop.nl  

 

 
Vakantierooster 2017-2018 

Herstvakantie 21 oktober t/m 29 oktober 

Kerstvakantie 23 december t/m 7 januari 

Voorjaarsvakantie 24 februari t/m 4 maart 

Paasweekend 30 maart t/m 2 april 

Meivakantie 27 april t/m 13 mei 

Pinkstervrij 21 mei 

Zomervakantie 21 juli t/m 2 september 

  
 



 
 

 

Studiedagen; 

Woensdag 6 december 

Vrijdag 9 februari 

Dinsdag 22 mei 

Maandag 2 juli 

 

In november zal er nog een ISOB-studiedag zijn. Zodra de datum bekend is zullen wij u dat laten 

weten. 

 

 

Pimp up de bieb; wie komt ons helpen? 

De bibliotheek zal op de Springschans een geweldige metamorfose ondergaan, met de naam 

“Pimp up de bieb”. Bibliotheek Heiloo zal ons helpen met een “up to date” collectie, maar ook de 

ruimte heeft een opknapbeurt nodig. 

Op 5, 6 en 7 juli zal er nieuwe marmoleum gelegd worden. Om dat te kunnen doen moet de 

ruimte eerst helemaal leeg zijn.Met de kinderen van de bovenbouw worden de boeken 

dinsdagmiddag naar beneden gebracht en met een groep ouders willen we graag om 16.00 uur 

de boekenkasten uit elkaar halen en afvoeren. Ook een aan de muur vastgemaakte tafel moet los 

gemaakt worden. 

Op maandag 10 juli willen we graag met een groep ouders de nieuwe boekenkasten in elkaar 

zetten, zodat de boeken in de loop van de week weer terug in de kasten kunnen. 

Wie komt ons helpen? 

Graag aanmelden op info.springschans@isobscholen.nl 

 

Oac nieuws; tekst van de voorzitter van de OAC 

Beste ouders/verzorgers van leerlingen op de Springschans 

Nog een paar weken school en dan sluiten we het jaar feestelijk af! 

Wij als ouder-activiteiten-commissie hebben ons best gedaan om er een mooi jaar van te maken 

in samenwerking met de schoolleiding. Wij hopen dat jullie dit ook zo hebben ervaren. 

Activiteiten van het afgelopen jaar waren o.a. boekenmarkt, Sinterklaas, kerst, lief en leed 

(verjaardagen, maar ook zieke kinderen een cadeautje bezorgen etc) lente-ontbijt, 

schoolfotograaf, afsluiting schooljaar.  

Aangezien dit nogal wat activiteiten zijn kunnen wij een extra ouder gebruiken. Mocht het u 

aanspreken om ons te helpen bij een enkele activiteiten en in de OAC te willen deelnemen dan 

horen we dit graag. Er wordt minimaal 2x per jaar een vergadering gehouden en in het begin van 

het schooljaar kunt u zich vooraf inschrijven op de activiteiten. Op deze manier proberen we het 

werk te verspreiden over de leden. 

De leden die er nu zijn doen het al een paar jaar met enthousiasme en plezier, ook onderling. 

Komt u ons helpen en ons team versterken? 

Met vriendelijke groet, Wendy Minderhoud 

Bij interesse kunt u mailen naar onderstaand adres of kunt u iemand van de OAC persoonlijk 

aanspreken. 

 

wendyminderhoud@icloud.com 
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Tekst uit het Noordhollands Dagblad over de staking van 27 juni 

 

Heiloo Leerkrachten en ouders in gesprek bij de Springschans.  

’Ze zijn er gewoon altijd, 

wat er ook gebeurt’ 

  

De leerkrachten van basisschool de Springschans in Heiloo zitten rond kwart voor negen aan de 

koffie aan de picknicktafel naast de ingang. Werkdruk, passend onderwijs en de zin van staken 

zijn onderwerp van gesprek. Een gesprek dat ze graag met zo veel mogelijk ouders waren 

aangegaan. 

Een enkeling schuift aan, uit sympathie voor de actie en om mee te discussiëren over hoe het 

beter zou kunnen. ,,Het mag wel een keer’’, meent ouder Harm Kruize. ,,De afgelopen jaren zijn 

leerkrachten er heel bekaaid van af gekomen.’’ ,,Het is belangrijk te laten merken dat het niet 

goed gaat in het onderwijs’’, voegt ouder Ingrid Molen toe. ,,De werkdruk is enorm toegenomen.’’ 

Leerkracht Tine Jansen (groep 4/5) weet er alles van. ,,Ik werk nu twee dagen per week, maar 

draai meer uren dan toen ik fulltime werkte.’’ 

Belangrijke oorzaak is de invoering van passend onderwijs. Soms zitten er wel vijf kinderen in 

een klas die extra begeleiding nodig hebben, vanwege autisme bijvoorbeeld, een leerachterstand 

of fysieke beperking. ,,Zelfs als het gaat om een kind dat niet zo goed hoort, blijft het niet bij een 

formuliertje invullen’’, vertelt leerkracht Wil Berkhout 

van groep 3. ,,Je moet ook extra oudergesprekken voeren en gesprekken met deskundigen.’’ Er 

is onvoldoende geld, ruimte en mankracht om deze kinderen goed te begeleiden, stelt ze ,,Dat is 

voor mij de belangrijkste reden om testaken, niet voor mezelf, maar voor de kinderen.’’ 

Ouder Susanne Blok ziet in haar werk als roostermaker op een middelbare school hoe betrokken 

sommigen in het onderwijs zijn. ,,Je hebt er lessendraaiers tussen zitten, maar gelukkig ook hele 

goede docenten, zoals de leerkrachten hier. Die zijn er gewoon altijd, wat er ook gebeurt.’’ Intern 

begeleider Gabriëlle Reerds: ,,In het basisonderwijs vind je eigenlijk alleen mensen met hart voor 

kinderen.’’ Leerkracht Bert Ketelaar (groep 8)knikt instemmend. ,,Mijn drijfveer is dat ik het zo 

leuk vind, anders was ik wel wat anders gaan doen.’’ 

 

 

Marjolein Eijkman 

 

 

Doppenactie; tekst van Anouk Kraster (overblijf-medewerker) 

Wat zijn de geleidehonden blij met de leerlingen van de Springschans! 

Er is sinds januari al bijna 30 kilo aan schone doppen opgehaald; GEWELDIG! 

Straks komt de zomervakantie en kan er op school even niet meer worden ingezameld. 

De doppen kunnen dan bij het Trefpunt ingeleverd worden. 

Natuurlijk mogen jullie ze ook bewaren en na de vakantie inleveren op school. 

 

Een hele fijne vakantie voor iedereen,  

 

Namens de geleidehonden 

 

Anouk Kraster 

 


