
 

1 t/m 19 juni Citotoetsen 
5 juni   wielendag! 
8 juni   MR 
11 juni  groep 7 naar AZ 

Verjaardag Inge en 
Anouk 
Verjaardag Ellen en 
Tineke 

17 juni  oefening ontruiming 
29 juni  musical groep 8b 
30 juni  musical groep 8a 
6 juli   start 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 

------------------------------------------- 
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Maalwaterrun 

 

Woensdag 3 juni is de afsluiting van de Maalwaterrun en 

zullen wij horen hoeveel geld er voor onze school is 

opgehaald! Houdt de website en Facebook goed in de gaten! 

 

Thema “Het wiel draait” 

 

Inmiddels zijn we in alle groepen begonnen met het thema “Het 

wiel draait”.  

Dit thema zal op 5 juni door alle groepen worden afgesloten door 

middel van een “wielendag”. Op deze dag mag iedereen iets 

meenemen met wielen om mee buiten te spelen! 

 

 Citotoetsen 

 

De eerste weken van juni staan in het teken van de citotoetsen. In 

alle groepen worden dag de eindtoetsen afgenomen. De uitslagen 

hiervan zult u in het laatste rapport kunnen lezen. 

 

 Gevonden voorwerken sportdag onderbouw 

 

De volgende eigendommen zijn blijven liggen op de sportdag van de 

onderbouw: 

 Lichtblauw jack, merk Icepeak  

 donkerblauw plastic jack, merk Hummel  

 donkerblauw plastick jack, geen merk  
 rugzak, donker blauw met bruin, merk Blue Ridge 

Is een van de spullen van uw kind, wilt u dan contact opnemen met 
school? 

Beter spellen en beter rekenen 

Via de link Beter spellen en Beter rekenen kunt u samen met uw 

kind elke dag een dagelijks testje doen dat op drie niveaus mogelijk 

is. Als u zich aanmeldt krijgt u elke dag een testje met vier vragen. 

Zodra u deze heeft ingevuld krijgt u meteen te zien of de 

antwoorden goed zijn en wordt er ook uitgelegd waarom iets goed 
of fout is.  

 

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=195
http://www.obsdespringschans.nl/index.php?section=4&page=236
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=196
http://www.obsdespringschans.nl/index.php?section=4&page=197
http://www.obsdespringschans.nl/index.php?section=4&page=199
http://www.obsdespringschans.nl/index.php?section=4&page=200
http://www.obsdespringschans.nl/index.php?section=4&page=201
http://www.obsdespringschans.nl/
http://www.beterspellen.nl/
http://www.beterrekenen.nl/


 

 

 

     Formatie 

 

Wij zijn druk bezig met het maken van de formatie van 

komend schooljaar. Dit is een lastige klus, waar we nog niet 

mee klaar zijn. 

Zodra we meer weten zullen wij u het laten weten. 

 

Nieuws uit de MR 
 

Donderdag 29 april was weer het periodieke overleg van de MR. Met de directie zijn onderwerpen 

doorgenomen die van belang zijn voor de school waar wij als ouders en/of leerkrachten 

zeggenschap in hebben (advies of instemming). 

De onderwerpen die aan bod zijn gekomen zijn: Schoolplan (missie/visie 2015-2019), Schoolgids, 

Formatieplan, Vakantierooster, Schooltijden en CAO. 

Het is goed te constateren dat het vele werk dat de directie (samen met het team) verzet op deze 

onderwerpen volledig in lijn is met de wensen van de MR. Vermeldenswaardig is dat het 

vakantierooster m.i. van dit jaar is afgestemd op het voortgezet onderwijs in de regio zodat de 

tweeweekse mei vakantie in 2016 nu samenvalt met voortgezet onderwijs. Mbt schooltijden zijn 

we in de aanloop om te bekijken of op termijn (op zijn vroegst over 4 jaar) de schooltijden van 

onder- en bovenbouw gelijk getrokken kunnen worden. Over de zin en onzin van de landelijke 

CAO is ook het e.a. te vertellen, maar hiervoor is een stukje in de Info niet toereikend. 

Als MR vertegenwoordigen wij de leerkrachten en de ouders, maar…. Weet u wat wij doen? Deelt 

u uw mening met de leden van de MR? Kijk binnenkort voor een prikkelende ‘poll’ op de site van 

de Springschans. 

De agenda en de notulen van het overleg zijn op de site van de Springschans te vinden onder het 

kopje Ouders-MR. Natuurlijk bent u ook altijd welkom om een keer als toehoorder aanwezig te 

zijn bij een MR vergadering. Volgende vergadering is 8 juni. 

 

 

  

 

       

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


