
 

4 t.m 15 mei vakantie  
18 mei thema Het wiel 

draait 
20 mei sportdag groep 3, 

4,5 
25 mei kinderen vrij i.v.m. 

tweede Pinksterdag 
27 mei sportdag groep 6,7 

en 8 
28 mei kinderen vrij i.v.m. 

studiedag team 
 

 
 
 
------------------------------------------- 
Kijk voor de  kalender of de 
laatste nieuwtjes op onze 
website. Of volg ons via Twitter of 
Face. 
------------------------------------------- 
Berichten uit de klas: 

- groep 1/2a  -  groep 1/2b 
- groep 3a - groep 3b 
- groep 4 
- groep 5 
- groep 6a  -  groep 6b 
- groep 7 
- groep 8a - groep 8b 

------------------------------------------- 
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Maalwaterrun 

 Wij willen iedereen bedanken voor het meedoen en 

toejuichen van iedereen bij de Maalwaterrun! 

Bij de 2 km is het niet goed gegaan in de route. In de bijlage kunt u 

hier een brief over vinden van de organisatie van de Maalwaterrun. 

De Springschans had veruit de meeste inschrijvingen van alle 

basisscholen uit Heiloo…. En daar hebben we een mooie prijs mee 

gewonnen! Binnenkort meer hier over! 

 

Ouderportaal 

3 maart 2015 is er een herhalingsuitnodiging via digiduif verstuurd om 

u voor 1 mei 2015 aan te melden bij het ouder portaal van onze website. 

 

Na deze herhalingsuitnodiging heeft nu ongeveer 75% van de 

ouders/verzorgers van de school zich geregistreerd, dat is heel fijn. 

Deze registraties zijn goed ontvangen.  

15% van deze ouders hebben zich goed geregistreerd, maar hebben de 

basisgegevens nog niet ingevuld. Dit is wel van belang om binnenkort 

goed met u te kunnen communiceren via het ouderportaal.  

Wat is belangrijk?  

Bij de basisgegevens dienen de ouders/verzorgers ingevuld te staan met 

hun gegevens en heel belangrijk is dat u uw kind(eren) toevoegt en 

aangeeft in welke groep deze zit(ten). Zolang deze gegevens er niet zijn 

kunt u geen mail/bericht van ons ontvangen.  

Graag willen wij daarom u vragen om u registratie nog goed na te lopen 

en vooral deze basisgegevens goed in te vullen. Na 

aanmelding/inloggen bij het ouder portaal via de website gaat u naar de 

tegel ‘basisgegevens’ en kunt u de gegevens toevoegen. 

 

Er zijn ook nog ouders/verzorgers die zich nog niet hebben 

geregistreerd en die willen wij graag verzoeken zich te registreren. Dat 

gaat als ’t volgt: 

 

Via www.obsdespringschans.nl gaat u via ‘ouders’ naar ‘ouder portaal’. 

Via dat scherm kunt u een video-instructie filmpje bekijken. U kunt 

zich ook direct laten registreren. Na de registratie krijgt u een link op 
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uw mailadres om in te loggen op het ouderportaal.  

Na inloggen, dit is erg belangrijk, kunt u bij ‘basisgegevens’ uw 

kind(eren) opgeven. Tevens kunt u bij de ‘basisgegevens’ het 

wachtwoord wijzigen.  

 

Indien u zich niet registreert via het ouder portaal dan kan het zijn dat er u in de nabije toekomst geen 

mail/berichten meer binnen krijgt en daardoor belangrijke informatie kan gaan missen over de school 

of groep(en) van uw kind(eren). 
 

Avondvierdaagse hulp 

Vorige week heeft u een mail gekregen over de Avondvierdaagse. Hierbij zat het 

inschrijfformulier, maar ook de vraag om hulp bij de organisatie. 

Wij hebben hier helaas geen reactie op gekregen, wat zou betekenen dat de kinderen zich 

volgend schooljaar niet meer bij de school kunnen inschrijven. 

Wij willen u nogmaals vragen; wie kan ons helpen bij de organisatie? 

 

Koningsdag 

Afgelopen Koningsdag hebben wij alleen deelgenomen met groep 7 en 8. Wij hebben begrepen 

dat er ouders en kinderen teleurgesteld over het feit dat niet iedereen mee heeft gedaan. 

De beslissing om alleen groep 7 en 8 mee te laten doen is een weloverwogen beslissing geweest, 

die te maken heeft met veiligheid en een overschot aan activiteiten in de laatste periode van het 

schooljaar. 

Voor komend schooljaar zullen wij kijken naar een oplossing om alle kinderen op een veilige 

manier deel te laten nemen. Ook moet er wederom kritisch gekeken worden naar het drukke 

programma in de laatste periode en moeten er misschien andere keuzes worden gemaakt. 

 

Schoolmelk 

Vanwege het geringe aantal kinderen die schoolmelk drinken ( vier kinderen in de hele school) 

wordt er komend schooljaar geen schoolmelk aangeboden. 

 

Thema “Het wiel draait” 

Maandag 18 mei begint ons nieuwe thema “ Het wiel draait!” 

Iedere klas zal hier weer zijn eigen invulling aan geven. 

Wij sluiten dit thema af met een “ wielendag”  waarbij ieder kind iets mee mag nemen met wielen 

om mee buiten te spelen! 

 

Vakantierooster komend schooljaar 

Op de website kunt u in de kalender de vakanties en vrije dagen voor komend schooljaar vinden. 

 

Citoweken vanaf 1 juni 

Vanaf 1 juni zijn er weer drie weken gepland waarin er in alle groepen Citotoetsen worden 

afgenomen.  

 

Kwaliteitskaart lezen voor ouders 

In de bijlage kunt u de kwaliteitskaart lezen voor ouders vinden. Deze is afkomstig van onze 

taalcoördinator Inge Bos. 

 

Nieuwe leerlingen 

Jeroen Kalverdijk in groep 5 

Ewoud Kalverdijk in groep 4 

Hassan Al Rikabi in groep 1/2a 

Pippa Konijn in groep 1/2b 

 

       

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


