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Beste ouders en kinderen van De Springschans,
Betekenisvol en actueel onderwijs
maken in reguliere en bijzondere
scholen in Nederland is mijn passie.
Ik ben schoolleider en geef samen
met mijn team uitvoering aan onze
visie op goed onderwijs. Onderwijs
dat kinderen serieus neemt en hen
kansen biedt om als gelukkig burger
te kunnen functioneren en goede en
passende bijdragen te kunnen leveren
aan de maatschappij.
Creëren, relativeren, ontspannen, genieten, aanvliegen over een
andere boeg maken onderdeel uit van mijn aanpak.

Met veel genoegen mag ik per 1 augustus starten als directeur van
De Springschans. Ik typeer mezelf als een onderwijs-genieter en
onderwijs-maker. Onderwijs genieten en onderwijs maken met het
team, met u als ouders en met uw kinderen is wat ik de komende
jaren op De Springschans met enthousiasme ga doen.
Een korte schets van mijn loopbaan:
Vanuit mijn opleiding in Haarlem en Alkmaar ben ik begin jaren
tachtig gestart als leerkracht bij De Rijdende school, de
onderwijsinstelling voor kinderen van de kermis en het circus. Een
bijzondere onderwijsplek, waar ik het vak geleerd heb. Na vijftien
mooie en leerzame jaren heb ik de overstap gemaakt naar
Basisschool Oostelijke Eilanden in Amsterdam, een school die werkt
volgens het Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO) concept. Mijn
expertise met betrekking tot sturing geven aan

onderwijsontwikkeling, heb ik meegenomen naar het speciaal basisonderwijs, De Boemerang in
Apeldoorn. Daarnaast heb ik als onderwijsadviseur op scholen in het land scholing verzorgd. De
laatste vier jaar ben ik directeur van Daltonschool De Reiziger te Apeldoorn. Samen met het team
hebben we de visie en missie van de school versterkt naar een Dalton21 school. Een school die
werkt vanuit het Daltonconcept met de 21-eeuwse vaardigheden.
Wat kunt u van mij verwachten:
Passie voor onderwijs!
Samen met het team de beste kansen voor uw kinderen creëren; bouwen aan relatie, autonomie
en competenties, zie ik als een belangrijke opdracht. Dit kan niet zonder u. Ik zie u als een
belangrijke partner in onderwijs en opvoeding. Ik sta hierbij open voor feedback.
Ik wil samen met het team, ouders en kinderen verder bouwen aan het onderwijs op De
Springschans voor nu en de toekomst; De Springschans 2030. Onderwijs voor uw kind(eren) dat
opbrengstgericht is in brede zin, betekenisvol en actueel. Ik zie dat de school, door onder andere
de keuze voor Top Ondernemers, stappen maakt in eigentijds onderwijs. De kinderen van de
Springschans moeten zich de school later herinneren als de plek waar het fijn was om te leren en
te leven. Spring veilig zo hoog je kunt in stijl en talent, is het motto van de school. Daar wil ik
graag mijn bijdrage aan leveren.
De eerste kennismaking:
Het begint met elkaar leren kennen. Tijdens de studiedag van 22 mei j.l. heb ik kennis gemaakt
met het team van De Springschans. Ik ervaar een team met een groot hart voor de kinderen van
De Springschans. In juni maak ik kennis met de kinderen en de voltallige MR. In het nieuwe
schooljaar ga ik ervan uit dat wij elkaar gaan ontmoeten.
Ik zie er naar uit!
Gijs Nolet
Vakanties en studiedagen 2018-2019
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Zomervakantie

22
24
18
22
15

t/m 26 oktober
dec t/m 4 januari
t/m 22 februari
april t/m 3 mei
juli t/m 23 augustus

Voor de vakanties hebben alle kinderen de vrijdagmiddag vrij. Voor de voorjaarsvakantie is dit
een hele dag (studiedag v h team).
Studiedagen:
- maandag 29 oktober (maandag na de herfstvakantie)
- vrijdag 15 februari (vrijdag voor de voorjaarsvakantie)
- woensdag 6 of woensdag 20 maart ISOB- studiedag; u hoort zo snel mogelijk welke dag het
gaat worden.
-6, 7, 11 juni (10 juni is Pinksteren)
- elk kind krijgt twee dagen facultatief vrij. Zie het als snipperdagen. Deze dagen hoeven niet
opgenomen te worden. Deze dagen mogen wel opgenomen worden, met uitzondering van de
eerste en de laatste twee weken van het schooljaar en de weken waarin de citoweken worden
afgenomen. Mocht u gebruik willen maken van dit verlof, dan kunt u het verlof aanvragen via het
formulier wat op de website te vinden is.

De citoweken zijn van:
21 januari tot en met 14 februari
27 mei tot en met 14 juni
Hoofdluis
Omdat er op het moment veel hoofdluis geconstateerd wordt bij de kinderen zetten we nog even
alle afspraken op een rij:
1) In de week na de vakanties worden alle kinderen gecontroleerd.
2) Als er hoofdluis gevonden wordt, worden de ouders gebeld en is het de bedoeling dat u uw
kind ophaalt van school en behandelt met de juiste middelen.
3) Ook al staat er op de beschrijving van sommige middelen dat kammen niet nodig is,
verzoeken wij u dringend dit toch te doen.
4) Als er hoofdluis gevonden wordt krijgen alle ouders van de betreffende klas een mail, met
de vraag extra te blijven controleren.
5) Na de behandeling mogen de kinderen weer op school komen.
6) De week na de constatering worden deze kinderen nogmaals gecontroleerd.Wij verzoeken
alle ouders de kinderen met regelmaat te controleren; alleen de controles na de vakanties
op school is zijn niet voldoende.
7) Mocht u thuis hoofdluis ontdekken bij uw kind, behandel dan meteen en meld dit bij de
leerkracht van uw kind. De leerkracht zal dan een mail sturen naar de hele groep met de
mededeling dat er hoofdluis bij een van de kinderen is gevonden.
Avondvierdaagse cafe; informatie van groep 8
Vrijdag 1 juni zal groep 8 het Avondvierdaagse café verzorgen. Iedereen is van harte welkom
vanaf 19.00 uur op het plein voor een kopje koffie, thee, limonade en wat lekkers. Van de
opbrengst gaat groep 8 iets leuks doen op kamp.
Sportdagen; van onze coördinator sport Bert Ketelaar
Op 25 mei hebben we een fantastische sportochtend gehad voor de groepen 3, 4 en 5 op het
schoolplein, het middenplein en de gymzaal. De kinderen van groep 7 en 8 waren verdeeld in
groepjes en een deel heeft een spel/sport verzorgd; zo kwamen we op 12 spellen/sporten.
De andere kinderen van de groepen 7 en 8 hebben de kinderen begeleid bij de spelletjes/sporten.
Iedereen had een taak.
De kinderen van groep 3, 4 en 5 zaten gemixt in een groepje van 5 of 6.
Zo gingen ze onder begeleiding van een bovenbouwer alle spelletjes/sporten langs.
De bedoeling was om er een sportieve gezellige ochtend van te maken waarbij de sportiviteit
belangrijker was dan de uiteindelijke prestatie.
Touwtrekken, voetbal, zaklopen , schietparcours, hindernisbaan en nog 7 onderdelen werden
gedaan en iedereen deed zeer enthousiast mee.
Het weer zat gelukkig ook mee.
Nadat alle punten waren opgeteld kreeg ieder kind een mooi diploma, getekend door Eva en Tess
Ligteringen.
Sportdag bovenbouw.
Op 7 juni hebben we een sportdag voor de bovenbouw ( groep 6, 7 en 8).
De dag begint om 09.00 uur en eindigt rond 14.15 uur. We spelen 3 teamspelen ( voetbal,
slagbal en frisbee) op het veld van HSV en we doen 6 onderdelen ( o.a. hoogspringen,
verspringen, sprint, estafette) op het Trias terrein. Ook hier gaan de kinderen in gemixte
groepjes alle onderdelen langs.

Leerlingen van het PCC begeleiden ons met de groepjes en helpen met de onderdelen op het
Triasterrein.
De punten worden bijgehouden en komen op het diploma te staan, maar ook hier gaat de
sportiviteit boven de prestatie.
eerst nog even het frisbee oefenen en dan zijn we er klaar voor.
De kinderen hebben er net als wij al erg veel zin in.
We hopen uiteraard op mooi weer !!
Citoweken
Op 18 juni beginnen de laatste citotoetsen. De toetsen worden gedurende drie weken afgenomen.
We willen u vragen afspraken met dokters, tandarts etc zoveel mogelijk na schooltijd te plannen.
Schoolfotograaf
Op dinsdag 12 juni komt de schoolfotograaf. Kinderen die broertjes en/of zusjes hebben die niet
op school zitten kunnen samen tussen 8.00 uur en 8.30 uur op de foto.
Meester- en juffendag
Op vrijdag 6 juli 2018 vieren wij meester en juffendag.
Dit jaar doen wij dit op een spetterende wijze bij het Baafje.
We verwachten de kinderen om 09:00 uur bij het Baafje.
De groepen 1 t/m 4 mogen om 12:15 opgehaald worden. De groepen 5 t/m 8 hebben die dag een
continurooster. Dat betekent lunchpakket mee en om 14:15 klaar en naar huis!
Het is verstandig om alvast je zwemkleding aan te doen!
Om mee te nemen:
* Handdoek
* Zonnebrand
* Zonnebril
* Tasje voor natte kleding
* Iets te lezen of te spelen (laat dure dingen thuis!)
* Iets om op te liggen
Tussendoortje wordt door ons geregeld!
We willen vragen of de kinderen met abonnement deze mee willen nemen en bij de leerkracht
willen aangeven dat ze deze hebben.
We starten de dag met het vieren van onze verjaardagen en wat spelletjes.
We zijn opzoek naar ouders die ons willen helpen toezicht te houden bij het zwembad want ook
wij worden allemaal een jaartje ouder ;) . U kunt zich aanmelden bij de leerkrachten.
We hopen op een stralende dag, mocht dit helaas niet het geval zijn hebben we een leuk
alternatief op school. U wordt hierover nog geïnformeerd als dit het geval is.
Groetjes van de feestcommissie.
Bieb op School; BoS
“Juf, ik kan niets vinden in de bibliotheek.” Dat hoorden we vaak. Door de bomen zagen we het
bos niet meer. In samenwerking met de Bibliotheek van Heiloo gaan we daar drastisch
verbetering in aanbrengen.
Inmiddels is Marieke van de Bibliotheek gestart met het “schonen” van de collectie. Alles wat veel
te oud is gaat eruit en wat dubbel en goed is bewaren we om met de Kinderboekenweek te
verkopen. Daardoor houden we een overzichtelijk stapeltje over dat aangevuld gaat worden met
een grote hoeveelheid gloednieuwe boeken. In de zomervakantie gaan vrijwilligers van de
Bibliotheek alle boeken onderbrengen in het leensysteem.
Met de start van het nieuwe schooljaar kunnen we dan gebruik maken van een prachtige,
overzichtelijke schoolbibliotheek, waarin iedereen zijn weg kan vinden.

GEZOCHT:NIEUWE MR LEDEN

28 mei 2018
Ouder gezocht voor de MR: Meepraten op school? In de MR natuurlijk!
Wat is een Medezeggenschapsraad (MR)?
Elk schoolbestuur moet op grond van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) een MR
instellen. In het basisonderwijs bestaat de MR uit een personeels- en oudergeleding. Op De
Springschans bestaat zowel de personeels- als de oudergeleding uit 3 leden.
Wat doet een MR?
De MR denkt mee met het bestuur, toetst haar besluiten en heeft bij bepaalde besluiten instemmingsof adviesrecht. Belangrijke wijzigingen kunnen niet worden doorgevoerd zonder instemming van de
MR. De MR praat bijvoorbeeld mee over de visie van de school, schooltijden en groepsformatie. Een
goed functionerende MR kan een grote bijdrage leveren aan de kwaliteit van onderwijs en de sfeer
en veiligheid op school.
Vacature oudergeleding
Eind van het schooljaar 2017/18 beëindigen Ruth Post en Marit de Ruiter, leden van de
oudergeleding, hun 3-jarige termijn en zij stellen zich niet herkiesbaar. Dit betekent dat er twee
vacatures zijn waarvoor wij enthousiaste ouders zoeken. We zoeken personen die zich vanaf eind
augustus (het begin van het nieuwe schooljaar 2018/2019) voor een termijn van 3 jaar beschikbaar
willen stellen.
Wie mogen er lid worden?
Alle ouders (of voogden) met een kind op De Springschans kunnen zich voor de MR verkiesbaar
stellen, zonder dat er bepaalde eisen aan hen mogen worden gesteld.
Hoe kunt u lid worden?
Ouders kiezen de oudergeleding, teamleden kiezen de personeelsgeleding,
Waarom zou u in de MR gaan?
Als MR-lid kunt u een positieve bijdrage leveren aan de gang van zaken op De Springschans. U bent
nauw betrokken bij de school, kunt meepraten en -beslissen over het beleid, krijgt meer contact met
andere ouders, het team en het bestuur en doet op allerlei uiteenlopende gebieden een schat aan
ervaring op.

Wilt u meer weten over de MR?
Dan is er op de site van WMS (Wet Medezeggenschap op Scholen) voor u interessant. In de
volgende link vind u informatie, tips en advies voor startende (G)MR leden:
https://www.infowms.nl/content/handreiking-starter-de-gmr
Heeft u nog vragen?
Voor verdere informatie of vragen kunt u zich wenden tot ouders die momenteel zitting hebben in de
MR:
- Saskia Burden (moeder van Lily in groep 6b en Dean in groep1/2a);
- Ruth Post (moeder van Pien in groep 8, Tessel en Jans in groep 1/2a&b)
- Marit de Ruiter (moeder van Mats in groep 6b, Imme in groep 4 en Rune in groep 1/2b).
Geïnteresseerd?
Meldt u zich dan als kandidaat aan via een e-mail naar mr.springschans@isobscholen.nl met als titel
MR-kandidaat/oudergeleding. Voeg een korte tekst toe waarin u zich voorstelt als kandidaat (met
foto) en geef aan waarom u zich kandidaat stelt. Deze informatie gebruiken wij om de ouders te
informeren in de volgende nieuwsbrief. Kandidaten kunnen zich aanmelden tot vrijdag 22 juni, 18.00
uur.

