
 

1 juni  leerlingenraad 
4 juni  juffenverjaardag 

groep ½ 
9 juni  schoolfotograaf 
14 en 15 
Juni  studiedagen; alle 

kinderen vrij 
21, 22  
23 juni  groep 8 op kamp 
29 juni  musical groep 8 
30 juni  start VO- week 

groep 8    
2 juli  rapport mee  
6 juli  afscheidsavond 

groep 8 
7 juli  om 11:00 uur 

springt groep 8 uit 
8 juli  van 10:00 uur tot 

14:00 uur Baafje 
groep 1 tot en met 7 

9 juli  12:30 uur begint de 
zomervakantie 
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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 6 
- groep 7 
- groep 8 

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

Beste ouders van de Springschans,  

 

Spetterend het jaar uit en spetterend het jaar in! De 

ontwikkelingen zijn gunstig, we gaan deze moeilijke tijd van 

ons afspoelen. De kinderen starten daarmee op 8 juni in 

zwembad het Baafje.  

Op 31 augustus organiseren we een WATERFEEST voor alle 

kinderen, en met u erbij op de avond om het schooljaar te 

openen. We zien er enorm naar uit. Heerlijk om elkaar weer te 

kunnen ontmoeten. De OAC is reeds gestart met de 

voorbereidingen. Nadere informatie volgt. Zet de data alvast in 

uw agenda. (n.b. onder voorbehoud richtlijnen vanuit het 

ministerie). 

 

Verlof  

Via de leerplichtambtenaar hebben wij vernomen dat volgens 

de inspectie van het onderwijs de school geen facultatieve 

dagen verlof mag geven. Verlof kan alleen verleend worden op 

wettelijke gronden die geformuleerd staan op het 

aanvraagformulier voor verlof. Facultatieve dagen vallen daar 

niet onder. Per 1 juli 2021 kunt u geen facultatieve verlofdagen 

meer aanvragen. Mocht u reeds een aanvraag hebben 

ingediend, dan kunt u daar gebruik van maken.  

 

 

 

 

 

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/


 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe leerlingen 

Uw reclame voor de school bij nieuwe ouders, onze rondleidingen, de sfeer en de aanpak 

die De Springschans uitstraalt, ook in deze bijzondere tijd die minder uitbundig is, zorgt 

voor een florerende school.  

De school groeit. Groei stelt ons tevens voor dilemma's. Hoe richten we het gebouw zo in 

dat het fysiek blijft passen, hoe verdelen we de groepen, hoe kunnen we extra inzet van 

personeel financieren ter ondersteuning van een grotere groep, etc. Het bestuur van ISOB 

denkt intensief met ons mee. Een aantal onderdelen daarvan wordt onderzocht. Dit is de 

reden dat het met u delen van de groepsbezetting nog even op zich laat wachten. De 

verwachting is dat wij in de week van 14 juni hierover kunnen communiceren. Een 

uitzondering daarop is de huidige groep 6, waarvan nu reeds duidelijk is dat zij volgend 

jaar in een andere samenstelling zitten.  

 

TSO 

Zoals eerder naar u gecommuniceerd zijn wij op dit moment in discussie met TSO 

Kinderstralen over de beëindiging van de overeenkomst op basis waarvan Kinderstralen 

de tussenschoolse opvang op de Springschans verzorgt. In reactie op de door ons kenbaar 

gemaakte wens om deze overeenkomst per direct te beëindigen heeft Kinderstralen 

aangegeven dat wij de aankomende twee schooljaren nog aan een contract met haar 

vastzitten. Daarbij dreigt Kinderstralen aanspraak te maken op een enorme 

schadevergoeding indien wij tot voortijdige beëindiging van de overeenkomst overgaan. 

Het MT heeft besloten om de zaak uit handen te geven aan een jurist in de hoop op korte 

termijn tot een oplossing voor deze situatie te komen. De situatie kan zich voordoen dat 

wij per direct toegang moeten verschaffen aan de TSO om de diensten te hervatten. Dit 

betekent dat het traditionele rooster in werking treedt. Zodra wij meer weten berichten 

wij u hierover.  

 

Afscheid juf Tine 

Na 21 hele fijne Jaren op de Springschans ga ik na de zomervakantie op de Teun de Jager 

school in Schoorl werken. Met veel plezier fiets ik 3 keer per week naar Heiloo, maar soms 

is het tijd voor verandering. Meteen na het behalen van mijn diploma (Leerkracht 

basisonderwijs) ben ik op de Springschans begonnen. Ruim 500 kinderen hebben bij mij 

in de klas gezeten. Mooie herinneringen heb ik aan de voorstellingen op het podium, de 

thema open avonden, schoolreisjes, voorstellingen in de Beun en natuurlijk het werken 

met de kinderen in de groep. Ik wil jullie bedanken voor de fijne jaren op de 

Springschans. Ik kom jullie vast nog weleens tegen in de duinen, op het strand of in ’t 

Loo.  

 

 

 



 
 

 

 

Corona maatregelen 

Het kabinet heeft besloten dat er nog geen versoepelingen komen voor het 

basisonderwijs. Wij blijven uitvoering geven aan het huidige protocol. 

 

Nieuws van de intern begeleider 

IEP-eindtoets 

De uitslag van de IEP-eindtoets groep 8 is vorige week, na enige vertraging, naar de 

Springschans verstuurd. En wat zijn we trots op onze leerlingen! 

Onze groep 8 heeft –ondanks alle berichten in de media- flink boven het landelijke 
gemiddelde gescoord! Geen enkel kind heeft ons in negatieve zin verrast, een enkel kind 

heeft ons zeer positief verrast! Zij kunnen terecht trots zijn op zichzelf! 

2020-2021 taalverzorging lezen rekenen 

Springschans 82,2 88,1 81,3 

Landelijk 

gemiddelde 

78,0 84,0 77 

 

Cito 
Opnieuw is nu de periode aangebroken van de Cito in de groepen 3 tot en met 7. Het is 
nog maar kort geleden dat de vorige Cito periode doorlopen is; nl. maart. Die periode 

hebben we gebruikt om te bepalen wat de koers moest zijn binnen ons onderwijs na de 
lock-down periode en het on-line onderwijs. De huidige Cito periode gebruiken om de 

effecten daarvan te beoordelen en de ambities en doelen voor het volgende schooljaar te 
bepalen. Wel blijven we benoemen naar zowel de kinderen als naar u-als ouder(s)- dat 
het kind meer is dan de toets. We zien dus ook hun zelfstandigheid, hun creativiteit, hun 

doorzettingsvermogen en hun organisatievermogen en zullen altijd naar het kind als 
geheel kijken! 

 

Nieuws van de OAC 

Eindsprint OAC 

 
Wij zijn ontzettend blij dat we als Ouder Activiteiten Commissie een aantal leuke 
activiteiten kunnen organiseren met school voor de afsluiting nog van weer een 

bijzonder schooljaar. Zo helpen we mee aan spetterend het jaar uit en spetterend het 
jaar in. Groep 1 tot en met 7 sluit dit schooljaar af in het Baafje en groep 8 gaat toch 

gewoon op kamp. En 31 augustus organiseren we een startfeest voor kinderen en 
ouders voor de opening van het schooljaar. 
 

Goed om te weten is dat we als OAC opzoek zijn naar een aantal nieuwe leden voor de 
commissie. Met name voor de aansluiting met de groepen 1, 2 en 3 zouden wij het leuk 

vinden ouders uit die groepen te zien. Mocht je interesse hebben meld je dan even bij 
een van ons of stuur ons een mail; ruben.mogge@gmail.com 
 

Mocht het je ontschoten zijn of twijfel je nog over de vrijwillige ouderbijdrage dit jaar. 
Deze kunnen we goed gebruiken nog.  

 

Iedereen een fijne vakantie alvast gewenst namens de OAC. 
 



 
 

 

 

 

Vakantierooster en studiedagen 2021- 2022  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Studiedagen: 

13, 14 en 15 oktober 2021 

18 februari 2022 

23 maart 2022 

 

 

 

Herfstvakantie 18-10-2021 t/m 22-10- 2021 

Kerstvakantie 27-12-2021 t/m 07-01- 2022 

Voorjaarsvakantie 21-02-2022 t/m 25-02- 2022 

Pasen 15-04-2022 t/m 18- 04- 2022 

Meivakantie 25-04-2022 t/m 06-05- 2022 

Hemelvaart 26-05-2022 t/m 27-05- 2022 

Pinksteren 06-06-2020 

Zomervakantie 18-07-2022 t/m 26-08-2022 


