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1 juni
8 juni
17 juni
28 juni
29 juni
4 t/m 6 juli
7 t/m 14 juli
8 juli
14 juli
15 juli

sportdag groep
3,4,5
workshop
stagefighting groep
6,7 en 8
meester- en
juffendag
musical groep 8
studiedag; alle
kinderen vrij
kamp groep 8
Voortgezet
Onderwijsweek
groep 8
rapport mee groep 1
t/m 7
schoolpicknick
Alle klassen 14.15
uur uit
11.00 uur
uitzwaaien groep 8
12.15 uur start
vakantie groep 1
t/m 7

------------------------------------------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
------------------------------------------www.obsdespringschans.nl

Meester- en juffendag
Formatie 2106-2017
Uitslag eindtoets groep 8
avondvierdaagse
schoolpicknick
zomerlezen met de Vakantiebieb
Naschoolse activiteiten schooljaar 2016-2017

Meester- en juffendag vrijdag 17 juni
Op vrijdag 17 juni vieren de leerkrachten hun verjaardagen. We
gaan die ochtend in twee groepen een vossenjacht doen. De
kinderen krijgen een route rondom de school en op die route gaan
ze op zoek naar zogenaamde 'vossen,' dat wil zeggen... verklede
personen. Hoe en als wat verkleed? Dat verklappen we niet....
Elke vos heeft een opdracht en daarmee kan de groep een letter
verdienen. Uiteindelijk vormen de letters samen een woord.
De eerste groep doet de vossenjacht van half 10 tot half 11: groep
7A en B, 5, 3/4, en 1/2A
De tweede groep daarna van 10.45 u. tot 11.45 u: groep 8, 6, 4 en
1/2B
Hiervoor zoeken wij nog wel leuke, originele vossen. Kunt u ons een
ochtendje helpen, stuur dan een e-mail naar
inge.bos@isobscholen.nl.
De kinderen hoeven 's ochtends geen pauzehap mee. Het is een
gewone schooldag, dus 's middags is er school voor de groepen 5
t/m 8.
We hopen op een feestelijke en zonnige dag!

Formatie schooljaar 2016-2017
Donderdag 9 juni zal iedereen de formatie toegestuurd krijgen, met
daarin de groepen en bijbehorende leerkrachten.
Uitslag eindtoets groep 8
Vorige week hebben alle kinderen van groep 8 de uitslag van de IEPtoets mee naar huis gekregen. De kinderen hebben het goed
gemaakt, we zaten boven het landelijk gemiddelde.
Avondvierdaagse
Aanstaande dinsdag 31 mei begint de avond4daagse. De snoepjes
zijn gekocht, de limonade ouders zijn ingepland, we hebben mooi
weer besteld maar we hebben er vooral heel veel zin in. Jullie toch
ook?

De groep van de 10 kilometer start vanaf 18.15 uur. En de
groep van de 5 kilometer vanaf 18.30 uur. Elke avond is er
een andere startvolgorde.
Het is belangrijk dat je op tijd aanwezig bent, zodat je met de
groep mee kan lopen.
Wat wij van de ouders verwachten is dat zij gezellig meelopen met hun kind(eren), dan wel
iemand regelen die meeloopt en het aanspreekpunt is voor hun kinderen.
En van de kinderen verwachten we natuurlijk dat er gezellig met elkaar gelopen wordt en dat we
met alle lopers van De Springschans, net als bij de sportdag afgelopen woensdag, wederom het
visitekaartje als sportiefste school van Heiloo afgeven.
De vrijdagavond sluiten we de vierdaags af met het schoolpleincafe. Na de medaille uitreiking
kunt u op het plein genieten van koffie, thee en limonade met heerlijke versnaperingen. Maakt u
de lekkerste appeltaart, brownies of cupcakes, en vindt u het leuk deze voor het schoolpleincafe
te bakken ? U kunt zich opgeven bij de leerlingen van groep 8.
Graag allemaal duimen voor mooi wandelweer en tot dinsdag !
Linda en Brigitta

Schoolpicknick
Op donderdag 15 juli is er als jaarafsluiting een picknick met de hele school. Wij willen vragen of
iedereen die dag een lunchpakketje en kleedje mee wil nemen, zodat we met z’n allen in op het
plein kunnen picknicken!
Ook ouders zijn uitgenodigd om met ons te lunchen.
Wij draaien deze dag een continurooster en zijn allemaal om 14.15 uur uit.
Vrijdag 15 juli zwaaien wij om 11.00 uur groep 8 uit. Om 12.15 uur krijgen alle andere klassen
vakantie!
Zomerlezen met de VakantieBieb, leuk en slim!
Kinderen die gedurende de zomervakantie bijna niet lezen, vallen maar liefst 1 tot 2 AVI-niveaus
terug in hun leesontwikkeling, blijkt uit onderzoek. Door te blijven lezen in de vakantie houden
kinderen hun leesniveau op peil en dat kan nu heel goed digitaal met de VakantieBieb-app van de
Bibliotheek. In de app staat een ruime selectie van digitale kinderboeken (e-books). Voor ieder
kind vanaf zes jaar is wel iets leuks te vinden. Ook voor volwassenen is er genoeg te vinden. Het
enige dat u hoeft te doen, is de app op uw
tablet of smartphone te zetten en de e‐books
te downloaden. Eenmaal gedownload kunt u
de boeken offline lezen. Laat de zomer maar
komen! De nieuwste versie van de
VakantieBieb is van 1 juni t/m 31 augustus
beschikbaar in de App Store of Google Play
Store. Kijk voor meer informatie op
www.vakantiebieb.nl.

Naschoolse activiteiten schooljaar 2016-2017
Komend schooljaar zullen er meerdere naschoolse activiteiten worden aangeboden. De nadruk van
het aanbod ligt nog wel op de wat oudere kinderen. Een van de redenen hiervoor is dat de
concentratie van de jongere kinderen, na een schooldag, wat sneller op is. We blijven wel zoeken
naar activiteiten die ook voor de jongere kinderen geschikt zijn. Heeft u zelf ideeën of tips hiervoor
kunt u contact opnemen met Anouk.
Voor alle cursussen krijgt u apart nog een aankondiging met daarop alle informatie.
Wat tot nu toe vast staat is ( bij voldoende deelnemers):
Wat

Voor
groep

Opgeven via

dag

Typen

Vanaf
groep
6
Vanaf
groep
3
Groep
6/7/8

www.tijdvoortypen.nl (met
kortingscode!)

maandag

nederland.madscience.org

dinsdag

anouk.vennik@isobscholen.nl

donderdag

Groep
3/4/5
en
groep
6/7/8
Groep
3 t/m
8
Groep
5 t/m
8
Groep
5 t/m
8
Groep
5 t/m
8

anouk.vennik@isobscholen.nl

maandag

Anouk.vennik@isobscholen.nl

dinsdag

Anouk.vennik@isobscholen.nl

donderdag

Anouk.vennik@isobscholen.nl

donderdag

Anouk.vennik@isobscholen.nl

dinsdag

Mad Science
Popliedjes
zingen
Musicalles

Yoga
Schilderen als
de grote
meesters
Schaken
Striptekenen 1
en 2

Start
en
aantal
lessen
5 sept
t/m 9
jan
20 sept
t/m 1
nov
15 sept
t/m 10
nov
9 jan
t/m 20
maart

kosten

159,69,50
70,70,-

65,17 nov
t/m 2
maart
8 sept
t/m 3
nov
7
maart
t/m

o

60, 60,50,-

