
 

3,4 en 5  
Juni  kamp groep 8 
6 t/m 11  
Juni alle kinderen vrij  
13, 20, 27 juni 
4 en 11 juli zwemles groep 7 
18 juni schoolfotograaf 
25 juni musical groep 8 
3 juli koffieochtend 
4 t/m 9 juli VO- week groep 8 
9 juli afscheidsavond 

groep 8 
10 juli groep 8 springt uit 
11 juli wisselochtend en 

continurooster 
12 juli alle kinderen ’s 

middags vrij 
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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 
- groep 4 
- groep 5 
- groep 6a 
- Groep 6b 
- groep 7 
- groep 8 

------------------------------------------- 
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Nieuws van de directie 

Op 8 mei zijn wij met ouders in gesprek geweest over de 

schoolontwikkeling van De Springschans. Een kleine samenvatting; 

Ons startpunt is het beginpunt van een nieuw schoolplan 2019-

2023. We schetsen de ouders onze ruwe plannen. Waar zien de 

ouders ons, De Springschans, over vier jaar? 

Opmerkingen en adviezen van de ouders: 

Passend onderwijs naar onder en naar boven (ook gedrag), ICT/ 

software, creatief handelen; niet alles met het hoofd, wat deze 

ouders willen dat we niet veranderen; groepsdoorbrekend werken, 

elkaar helpen waar het kan (zowel lkr als lln), sociaal sterk, 

projecten die we samen doen, samenwerken en samen 

verantwoordelijkheid, open deuren, lkr gericht op kinderen, 

zichtbaar bij de deur ’s morgens (nadenken over zichtbaar bij twee 

deuren). 

Hartelijk dank voor deze bijdrage, het geeft ons bruikbare 

handvatten voor de door ontwikkeling van De Springschans. 

 

Dit schooljaar hebben wij veel nieuwe ouders mogen rondleiden en 

een aantal al mogen verwelkomen. Fijn als nieuwe ouders 

enthousiast worden van onze school. Aan u, onze ouders, wil ik 

vragen om een broertje/zusje jonger dan vier jaar reeds in te 

schrijven. Voor onze meerjaren planning is het van belang zicht te 

blijven houden op de ontwikkelingen in leerlingaantallen. 

 

Op 28 juni nemen wij afscheid van onze collega Bert. Hij gaat van 

zijn pensioen genieten. Dat gunnen we hem natuurlijk van harte, 

terwijl we nu al weten dat we hem gaan missen. Wij nodigen u van 

harte uit om tussen 17.00 en 19.00 uur hem gedag te zeggen. 

 

Eva Ronhaar, wordt onze nieuwe collega op woensdag en 

donderdag in groep 6. Op de door-draai-dag zal zij het eerste uur 

aanwezig zijn om de kinderen en eventueel u te leren kennen. 

 

De digitale communicatie perikelen worden op dit moment op 

schoolniveau opgepakt door het bedrijf dat daar verantwoordelijk 

voor 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=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=243
http://www.obsdespringschans.nl/


 

 

 

 

 
Voorstellen Eva Ronhaar 

Met veel plezier zal ik komend schooljaar op woensdag en donderdag in groep 6 komen werken. 

Mijn naam is Eva Ronhaar, ik ben 46 jaar oud en ik sta al 24 jaar voor de klas. Ik heb 

onderwijservaring van groep 1 t/m groep 8.  

 

Ik woon met mijn gezin in Alkmaar. De Springschans lijkt me een ondernemende, bruisende  

school waar ik graag mijn steentje kom bijdragen. Tot ziens op de kennismakingsochtend! 

 

 
 

Voortgezet Onderwijs Week 

4 tot en met 9 juli  heeft groep 8 Voortgezet Onderwijs Week. In deze dagen werken we zoals het 

op de middelbare school gaat. De kinderen hebben dus een ander rooster dan ze gewend zijn, ze 

wisselen van lokaal en docent per uur en ze hebben al hun spullen in hun rugzak bij zich. De klas 

wordt deze dagen in twee groepen ingedeeld.  
We zoeken voor deze dagen nog ouders die het leuk een les te geven van 50 minuten aan beide 

groepen. Dit kan een les zijn over een hobby, uw werk, een taal of een ander interessant 

vakgebied. 

Mocht u tijd en zin hebben om ons hierbij te helpen dan kunt u een mail sturen naar 

michelle.geul@isobscholen of anouk.vennik@isobscholen.nl. 

U kunt dan ook uw voorkeur aangeven voor een dag of dagdeel. 

 

Nieuws van de Intern begeleider 

Regelmatig gaan intern begeleiders naar scholing, cursussen of bijeenkomsten om op de hoogte 

te blijven van de laatste ontwikkelingen. Ook zijn er diverse netwerken tussen intern begeleiders 

van een bepaalde woonplaats, samenwerkingsverband en bestuur. De laatste bijeenkomst die ik 

heb bijgewoond ging over mindset.  
De term ‘mindset’ staat voor de manier waarop kinderen (en volwassenen!) denken over zichzelf 

en in het bijzonder over hun talenten en kwaliteiten. Hierbij kan er onderscheid worden gemaakt 

tussen een vaste mindset en een groeimindset. Mensen met een vaste mindset geloven (bewust 

of onbewust) dat hun persoonlijke eigenschappen vaststaan en met je intelligentie en kwaliteiten 

zul je het de rest van je leven mee  moeten doen.; “Zo ben ik nu eenmaal” en “ik zie er als een 

berg tegenop” zijn overtuigingen die bij een vaste mindset horen. mensen met een groeimindset 

geloven dat ze zichzelf steeds kunnen blijven verbeteren en ontwikkelen. Je kunt steeds blijven 

leren door ervaringen op te doen. “Al doende leert men”, “fouten maken mag” en ik kan het NOG 

niet” zijn uitspraken die bij een groeimindset horen.  

We kunnen als ouder en als leerkracht kinderen helpen bij het ontwikkelen van een groeimindset.  

6 peilers voor een groeiende mindset: maak een kind bewust hoe denkt over zichzelf:  Geef open 

feedback: “Wat goed dat je om hulp vraagt!” “Wat goed dat je het hebt geprobeerd!” Benoem en 

roem de Inzet die een kind laat zien. Benoem dat je door fouten te maken juist leert. Bespreek 

hoe je met uitdagingen kan omgaan Wees als ouder/ leerkracht bewust van je rolmodel.  

Wij willen onze leerlingen meegeven dat het niet gaat om de beste, d slimste of de snelste te zijn, 

maar dat je door inspanning die je levert vooruitkomt in het leven ook al is dat in kleine stapjes; 

het is de vooruitgang die telt!  

mailto:michelle.geul@isobscholen
mailto:anouk.vennik@isobscholen.nl


 
 

 

 

 

 

 

Waar gaan onze groep 8-ers naar toe? 

 

 

                  
 
 

 

 
De inschrijvingen op de middelbare scholen zijn achter de rug, de IEP-toets groep 8  is achter de 

rug en nu is het tijd voor kamp, musical en afscheidsrituelen. 

Maar wat is dit een spannende tijd voor groep 8 leerlingen maar ook voor hun ouders! 

Want wat heeft de IEP toets voor advies gegeven aan uw kind en past dat in de lijn der 

verwachtingen? 

Wat is het beeld dat uw kind gedurende hun schoolcarrière heeft laten zien en bevestigt de IEP 

dit beeld of lijkt dit toch een momentopname te zijn? 

Gedurende hun gehele schoolloopbaan  heeft de school al een beeld hoe een leerling functioneert 

ten opzichte van zijn schoolwerk, het niveau, het leren leren, planning en organisatie, 

zelfstandigheid enzovoort. 

Dit complete beeld is de leidraad waarop de leerkracht een advies baseert die het beste bij de 

leerling past. 

Het afgelopen jaar is de IEP toets afgenomen bij 28 leerlingen. De komende jaren zullen wij deze 

leerlingen blijven volgen om te kijken of de school inderdaad een passend advies heeft gegeven 

zoals het de leerling heeft ingeschat of dat de leerling naar een ander niveau is doorgestroomd.  

Belangrijker is dat we trots zijn als de leerling op het voortgezet onderwijs met plezier naar 

school gaat en een toekomst ingaat wat nog heel veel voor ze in petto heeft. In ieder geval is er 

een mooie basis gelegd op de Springschans en zijn wij SUPER-trots op allemaal! 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Vakantierooster schooljaar 2019-2020 

Herfstvakantie 21-10-2019 t/m 25-10-2019 

Kerstvakantie  23-12-2019 t/m 03-01-2020 

Voorjaarsvakantie 17-02-2020 t/m 21-02-2020 

Paasweekend  10-04-2020 t/m 13-04-2020 

Meivakantie  27-04-2020 t/m 08-05-2020 

Hemelvaart  22-05-2020 

Pinksteren  01-06-2020 

Zomervakantie 06-07-2020 t/m 14-08-2020 

 

De bovenbouw heeft de vrijdagmiddag voor de herfst-, kerst-, voorjaars-, mei- en zomervakantie 

vrij.  

 

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: 20 januari tot en met 7 februari en 2 juni tot en met 18 juni. 

 

Studiedagen 2019-2020 

18 september 

28 oktober 

29 oktober 

27 november 

27 maart 

30 maart 

24 juni 

 

Leefstijl en Mediawijsheid 

Na de vakantie zullen de bovenbouwgroepen tijdens de Leefstijllessen aan de slag gaan met 

Mediawijsheid. 

De onderwerpen waar we mee aan de gang gaan zijn: 

 

Groep 6: WIE BEN JIJ ONLINE? Over digitale identiteit. Wie ben jij op het internet, wat laat je wel 

of niet zien van jezelf en hoe gedraag jij je ten opzichte van anderen?  

  

Groep 7: LIKE IT OR NOT Over digitale weerbaarheid en groepsdruk. Moet je constant bereikbaar 

zijn of mag je af en toe iets missen? En hoe voelt het om wel of niet geliket te worden?  

  

Groep 8: (S)EXPERIMENTEREN Over seksuele ontwikkeling en het internet. Wat doe je wel of 

beter niet, wat is normaal experimenteergedrag en wanneer wordt gedrag grensoverschrijdend?  

  

Groep 7 en 8: MIJN OUDER ONLINE  Over wat ouders moeten weten over de virtuele wereld 

waarin kinderen zich begeven. Kinderen geven tips, uitleg en (opvoed)adviezen.  

 

 

 

 

 

 

 


