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Nationale Buitenlesdag
Dinsdag 11 april 2017 deden wij mee aan de Nationale Buitenlesdag.
Op deze dag gaven leerkrachten in heel Nederland buiten les. Dat is
niet alleen goed voor de leerprestaties en gezondheid van kinderen,
maar het is ook nog eens heel leuk! Buiten leren kinderen op
onderzoekende en speelse wijze, én kunnen lessen eenvoudig
gecombineerd worden met bewegen.
Tijdens de Nationale Buitenlesdag werden op ruim 1500 scholen
buitenlessen gegeven
IVN en Jantje Beton organiseerden voor het tweede jaar de
Nationale Buitenlesdag. Zij zien dat leerkrachten knelpunten
ervaren bij het geven van buitenlessen, waardoor zij minder naar
buiten gaan dan ze zouden willen. Leerkrachten denken dat de
ideale verhouding tussen binnen en buiten les voor leerlingen 75%
binnen en 25% buiten is. Nu is de verhouding gemiddeld 99,5%
binnen en 0,5% buiten.
De kinderen van de Springschans hebben meegedaan met
verschillende activiteiten zoals spelling, rekenen, handvaardigheid,
muziek, tekenen en lezen. Wat was het een geweldige dag! Wij
zullen dit zeker vaker gaan doen!
Volgend jaar is de Buitenlesdag op 18 april en doen wij natuurlijk
weer mee!

Maalwaterrun
Op 9 april liepen heel veel kinderen en ouders mee bij de
Maalwaterrun 2017. Wij zijn ontzettend blij met deze hoge opkomst,
waardoor we volgend schooljaar weer allemaal mogen deelnemen
aan de vele sportclinics. Super bedankt allemaal, ook de enthousiaste
supporters aan de kant bedankt!

Presentatie naschoolse musicallessen
Maandagmiddag 15 mei is de presentatie van de twee naschoolse musicalgroep. Om 16.45 uur zijn
ouders, familie en vrienden welkom om te kijken naar beide groepen. De kinderen hebben
afgelopen weken enorm hard geoefend en zullen een mooie uitvoering voor jullie laten zien.
Alle kinderen die meedoen aan deze lessen worden om 15.45 uur verwacht in de speelzaal, zodat
we iedereen op tijd kunnen schminken en we nog even kunnen oefenen voordat het publiek er is.
Groot dictee van Heiloo
Ook dit jaar doet de Springschans weer mee met het Groot Dictee van Heiloo. Vier kinderen uit
groep 8; Lianne Epskamp, Sophie Ligteringen, Oscar Worries en Celio Geising zullen woensdag 31
mei samen met leerlingen van andere basisscholen uit Heiloo strijden om een mooie prijs. Het
dictee wordt gehouden op het PCC van 15.00 uur tot 17.00 uur. Iedereen die wil komen kijken is
welkom! Wees wel op tijd aanwezig, want als de kinderen beginnen zullen de deuren sluiten.
Leefstijl
Na de meivakantie zullen alle groepen beginnen met de laatste twee thema’s van dit schooljaar.
Het zal gaan om de thema’s: Allemaal anders, iedereen gelijk en Lekker gezond! U zult bij aanvang
van deze thema’s weer de ouderbladen ontvangen met extra informatie.
Het team is erg blij met deze methode en we zien in de groepen dat de kinderen ook met veel
plezier aan de lessen deelnemen.
Wij zijn erg nieuwsgierig naar uw ervaringen over deze nieuwe methode bij ons op school. U kunt
uw mening, ervaringen, vragen en opmerkingen mailen naar anouk.vennik@isobscholen.nl. Wij
zullen deze opmerkingen meenemen in de evaluatie van dit jaar en de voorbereidingen van
volgend schooljaar.
Avondvierdaagse; namens de organisatie
Dinsdag 30 mei t/m vrijdag 02 juni
5 km per avond voor groep 1 t/m 4, start 18.30 uur
10 km per avond voor groep 5 t/m 8, start 18.15 uur
De Noord-Hollandse Wandelsportbond organiseert wederom de jaarlijkse avondvierdaagse waarbij
de kinderen van de Springschans zich via school kunnen inschrijven. De avondvierdaagse valt niet
onder de verantwoordelijkheid van de school, de kinderen lopen mee 'op eigen risico' en onder
verantwoording van de ouders en/of verzorgers.
In voorgaande jaren zijn er bij verschillende scholen problemen ontstaan rond de begeleiding van
kinderen die de 10 km liepen. Vaak lopen er wel ouders mee, maar zij doen dit meestal voor de
“gezelligheid” en lopen ver verwijderd van hun kind(eren). Wij, als organisatie, kunnen en willen
geen verantwoordelijkheid dragen voor verkeerd en gevaarlijk gedrag van de jeugdige wandelaars.
De avondvierdaagse is geen hardloopwedstrijd, er wordt niet gekeken naar plaats van
binnenkomst....Het doel van de avondvond vierdaagse is het aantal kilometers te volbrengen
binnen een vaste groep! We vragen aan u, de ouders, om met uw eigen kind(eren) mee te lopen.
Als dit niet mogelijk is verzoeken wij u een 'verantwoordelijke andere ouder' te regelen voor de
avonden waarop u niet mee kunt lopen. Zo kunnen wij er dit jaar van uit gaan dat er geen klachten
komen die betrekking zullen hebben op kinderen van De Springschans.

U kunt zich dinsdag 18 april t/m vrijdag 21 april tussen 08.35 en 08.50 uur in de aula
inschrijven. Bij droog weer staan wij buiten op het plein thv de aula. Het inschrijfformulier heeft u
via de mail ontvangen.
Wij zijn ook dringend op zoek naar ‘hulp’-ouders die ons een avond willen helpen met het
uitdelen van limonade en wat lekkers aan onze wandelaars. U kunt zich aanmelden middels het
inschrijfformulier.
Wij hebben er in ieder geval weer heel veel zin in.
Namens de organisatie,
Brigitta de Vries, Manon de Nooijer en Linda Tan
Risicovol spelen; artikel
Bij risicovol spelen gaan kinderen aan de slag met spannende, uitdagende en avontuurlijke
activiteiten, waarbij een risico bestaat op een (kleine) verwonding.
Tijdens risicovol spelen testen en verleggen kinderen hun grenzen door nieuwe activiteiten uit te
proberen en hun angsten te overwinnen. De opwinding, spanning en trots die kinderen ervaren
tijdens het ontdekken en opzoeken van hun grenzen maakt dat kinderen risicovol spelen heel
leuk vinden.
Risicovol spelen kan op verschillende manieren, zie hieronder de 6 belangrijkste categorieën:
-

Spelen met gevaarlijke voorwerpen
Spelen uit zicht
Spelen met snelheid
Trek- en duwspelen (stoeien)
Spelen op hoogte
Spelen op gevaarlijke plekken

Risicovol spelen heeft een positieve invloed op de fysieke en mentale gezondheid van kinderen.
Daardoor leren ze risico’s inschatten, worden ze zelfredzaam en bouwen ze zelfvertrouwen op.
Kinderen krijgen tegenwoordig steeds minder de ruimte om te leren omgaan met risico’s. Dit
komt onder andere door de beschermende houding van de maatschappij (ouders, scholen,
overheid). Toch wil 79% van de ouders hun kind wel graag vaker risicovol laten spelen.
VeiligheidNL stimuleert en ondersteunt ouders daarom met de campagne ‘Met een beetje risico
komen ze er wel’.
Ben jij benieuwd wat voor ouder jij bent? Doe de test: hoeveel speelruimte geef jij je kind?
Voor meer informatie kunt u kijken op https://www.veiligheid.nl/risicovolspelen/wat-is-risicovolspelen.

