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1 juni
5 juni
6 juni
6 juni
7 juni
13 juni
14 juni
26 juni
27 juni
28 juni
30 juni
3 juli
5 t/m 7 juli
12 juli
14 juli
20 juli
20 juli
21 juli

op de planken groep
6
Pinksteren, alle
kinderen vrij
start thema 6
Leefstijl
start citoweken
(3weken)
verjaardag vieren
Anouk in groep 7
schoolfotograaf
sportdag groep
3,4,5
musical groep 8b
musical groep 8a
verjaardag vieren
Saskia in groep 6
studiedag; alle
leerlingen vrij
studiedag; alle
leerlingen vrij
schoolkamp groep 8
sportdag groep
6,7,8
rapport mee
afscheid Dirk
Brinkhuis
picknick tussen de
middag op het plein
eerste dag
zomervakantie

------------------------------------------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
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vakantiebieb.nl
Lezen in de vakantie is leuk én slim!
Via de Vakantiebieb kunt u e-boeken downloaden voor alle
leeftijden. In de VakantieBieb staan ruim 30 e-books voor 6 t/m 18
jaar. Zo kunnen kinderen en jongeren lekker doorlezen in de
vakantie. Lezen is leuk en hun leesvaardigheid (en AVI-niveau) blijft
erdoor op peil.
Vanaf 1 juni is de gratis app te downloaden in de app-store.
Formatie
Wij zijn erg blij u te kunnen vertellen dat we volgend schooljaar met
9 groepen werken. Dit zal betekenen dat er twee groepen 1/2 zijn,
een groep 3, groep 4, groep 5, twee groepen 6, een groep 7 en een
groep 8.
We hopen u snel te kunnen vertellen welke leerkrachten voor de
groepen zullen staan.
Citoweken
Vanaf 6 juni tot eind juni zullen de groepen 1 t/m 7 citotoetsen
maken. Wij willen u vragen afspraken met dokters, etc. zoveel
mogelijk buiten schooltijd te plannen. Mocht dit niet mogelijk zijn,
overleg dan met de leerkracht over een geschikt moment.
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.
Om half vier bent u welkom bij het afscheid.
U krijgt over deze dag later meer informatie.

21 juli; laatste schooldag
Vrijdag 21 juli is de eerste vakantiedag voor de kinderen van de Springschans. Mocht u problemen
hebben met de opvang, dan is uw kind tot 12.15 uur welkom op school. Wilt u aangeven bij de
leerkracht of u hier gebruik van wilt maken?
Leefstijl thema 6
In het laatste thema van het schooljaar starten we met thema “lekker gezond”. In dit thema staan
gezondheidsvaardigheden centraal. We besteden daarbij aandacht aan het belang van persoonlijke
hygiëne, van voldoende beweging en een verantwoord voedingspatroon. In hogere groepen komen
risico’s van alcohol, drugs en tabak aan de orde en wordt er aandacht besteed aan veranderingen
in de puberteit. In de laatste lessen blikken we terug op het afgelopen jaar; wat hebben de
kinderen geleerd? Wat nemen we mee naar volgend jaar?
We hopen dat u dit jaar een goed beeld gekregen heeft van de inhoud van onze leefstijllessen. We
blijven benadrukken dat we betrokkenheid van ouders en opvoeders in deze heel erg op prijs
stellen, aarzel daarom niet om contact met ons op te nemen als u vragen hebt.
De nieuwsbrief van thema 6 zult u in de komende weken ontvangen van de leerkracht van uw
kind.
Verkiezingen van groep 8; stukje van leerlingen groep 8
Hoi wij zijn Lianne, Zoë, Sophie, Lenka, Lianna, Shannon, Danique en Noëlle. Er was een
verkiezingscampagne en er waren verschillende groepjes. We hebben verkiezingsposters gemaakt
en campagne gevoerd. Ook hebben we ons plan gepresenteerd aan alle andere groepen van de
school. Uiteindelijk moesten de kinderen van onze school stemmen. Dit waren de groepjes:
-buitenspelen
-opening schooljaar
-boeken
-schommel
-creatief
Onze slogan was: STEM OP CREATIEF WANT CREATIEF IS HET BESTE! Wij hebben gewonnen
omdat wij de meeste stemmen hadden. De schommel stond op nummer 2, buitenspeelgoed op
nummer 3, opening schooljaar op nummer 4 en de boeken op nummer 5. Wij zijn van het
groepje CREATIEF en we mogen €500,00 van de MR uitgeven aan nieuwe creatieve spullen voor
op school. Dus we denken bijvoorbeeld aan: 3D pennen, goede stiften, potloden, krijtjes en
hamers+ spijkers+ schroefjes+ boor en hout. We kunnen het niet allemaal betalen dus er moet
gekozen worden. We zijn ook een aantal klassen rond gegaan en we hebben gevraagd wat zij
wilden. We gaan ook nog een keer bij een klas helpen met knutselen.
Groetjes, Lianne en Sophie uit groep 8
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, 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
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
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.

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 worden nog ingepland, deze zullen in de volgende info komen te staan en natuurlijk
ook op de website.

