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Enquête schooltijden
Alle ouders hebben onlangs de uitnodiging gekregen om de
enquête over de schooltijden in te vullen. Tot en met halverwege de
krokusvakantie heeft u nog de gelegenheid uw mening te laten
horen. Wij verwachten u in de week na de vakantie te kunnen
informeren over de uitslag van de enquête. Wij hopen op een
duidelijke voorkeur voor een van de drie voorgelegde
mogelijkheden, maar wachten rustig af of dit ook het geval zal zijn.
Het is afhankelijk van de uitslag wat er daarna gaat gebeuren. We
houden u daarvan op de hoogte.
Relatief weinig last van zieke leerkrachten
Het valt op dat het aantal leerkrachten dat is getroffen door de
griepgolf meevalt. Wel is merkbaar dat sommige leerkrachten op de
grens balanceren van 'ziek' en'niet ziek', maar met het zicht op de
krokusvakantie hebben ze voor zichzelf besloten nog even vol te
houden.
Elders bij het schoolbestuur, maar ook in andere delen van het land,
is de uitval van leerkrachten en gebrek aan invallers er de oorzaak
van dat er klassen naar huis worden gestuurd. Onlangs stond de
teller op 4000 kinderen die óf naar huis waren gestuurd óf waren
verdeeld over andere groepen. Gelukkig is dit op de Springschans
(nog) niet aan de orde geweest!
Nagedachtenis aan Inge
Ter nagedachtenis aan Inge heeft groep 8 op 14 februari een boom
geplant in de natuurtuin. Er staat een mooi bordje bij.
NL Doet!
Op vrijdag 9 maart doet groep 8 mee met NL doet. Via mevrouw
van der Enk van de organisatie hebben de kinderen uitleg gekregen
over 3 klussen. Ze kunnen kiezen voor: mee gaan naar de Hoep
met Villa Westervenne en vrijwilligers van de Rotary, bij het
Beestenboetje helpen met het schoonmaken van hokken, dieren
verzorgen of onderhoud aan het pad of helpen op het GGZ terrein
waar een natuurspeelplaats nieuwe beplanting krijgt.

Project de Plastic Soep
Samen met Let’s Do it Nederland is er een schoolbreed programma ontwikkeld over plasticsoep/zwerfafval bestaande uit meerdere gastlessen en storytelling voor alle groepen. Aan dit
project doet de Springschans op 27 maart mee.
De kinderen maken, ieder op hun eigen niveau, kennis met de problemen van zwerfafval in
diverse variaties en leren tevens de waarde van afval als nieuwe grondstof in te zien. Let’s Do it
Kids is een vorm van belevenisonderwijs en is er op gericht om de kinderen bewust met afval te
laten omgaan.
Let’s do it Kids dient naast het inhoudelijke leerdoel ook een aantal belangrijke kerndoelen:
1.
De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.
2.
De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als consument
3.
Goed burgerschap
Natuurtuin
We hebben een nog leukere en mooie natuurtuin gekregen! Met name achterin is er een hoop
veranderd. Op de zandheuvel is een looppad van houtsnippers gemaakt met 5 uitgangen. Het pad
is begrensd met palen en kokoskoord. Daarnaast staan er veel nieuwe struiken, waaronder jonge
dunne kwetsbare twijgen die met rust en tijd kunnen uitgroeien tot mooie haagbeuken. De
kinderen mogen natuurlijk in de natuurtuin spelen. Ze hebben wel de opdracht gekregen alleen
via de paden te lopen en de jonge beplanting rust en tijd te geven om te hechten en te groeien.

Lunch voor alleenstaanden
Stichting Trefpunt Heiloo wilt u opmerkzaam maken dat op vrijdag 9 maart van 12.00 uur tot
14.00 uur in het kader van NL-Doet een Gratis Lunch wordt georganiseerd voor alleenstaande
moeders/vader (met kinderen die nog thuiswonen).
Wilt u deelnemen aan deze lunch dan kunt u zich aanmelden bij het Trefpunt; 0725331297

